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Bicskei hálaadás f 3. oldal
Az iszlám és a nők f 4. oldal
Foglak! f 5. oldal
A Szövetség f 6. oldal
Kereszt, úton f 10. oldal
Anyáim napjára f 11. oldal

„Aján dék volt meg ta pasz tal ni, hogy mek ko ra fel adat és fe le lős ség
hét ről hét re tar ta lom mal meg töl te ni egy egy há zi la pot. 
Há lát adok az Is ten nek azo kért a kül ső mun ka tár sa kért, akik 
– sok szor a sza bad ide jük ben – se gí te nek ab ban, hogy az ol va sók
he ten te vál to za tos tar tal mú lapszámot ve hes se nek a ke zük be.”

Búcsú a szerkesztőségtől f 14. oldal

„Az Úr nak szó ló ének nem meg ta nul -
ható do log. Mert ez nem pro fiz mus,
nem csu pán ze nei kép zett ség kér dé se,
ha nem az Úr hoz tar to zás ki fe je ző dé se.”

Új ének a Bárány követése által fakad
f 2. oldal

g Bü ky An na

A  pén tek  es té met  az zal  töl töt tem,
hogy a ná lam sok kal fi a ta labb uno ka -
öcsém szü le tés na pi ké ré sét tel je sít ve
el men tem ve le meg néz ni a Bosszú ál -
lók cí mű ame ri kai ak ció fil met. Ne ta -
gad juk, min dig meg van ben nünk az
igény, hogy lé pést tart sunk az if jú ság -
gal, vagy leg alább is úgy érez zük, tud -
juk, mi a tren di. 
Be kell vall jam, nem va gyok hoz zá -

szok va az ak ció fil mek hez, így az el ső
tíz perc szá mom ra  iga zi ret te gés sel
telt: szét lőt tek egy vá rost, meg je lent
a go nosz egy szar vak kal dí szí tett si sak -
ban, őt kö vet ték a jót kép vi se lő űr lé -
nyek, hogy meg ment sék a föl det, és
ér ke zett még né hány szörny is, majd
né hány em ber fe letti erő vel ren del ke -
ző su per man és su per wo men.Ami kor
azon ban  az  el ső  tíz  perc  ret te gés
után meg je lent a zöld szí nű szörny, aki
a mel lét ver te iz mos kar já val, majd
fel ka pott  egy  au tót,  és  oda vág ta  a
rend őrök kö zé, ak kor hir te len ne ve -
tő görcs jött rám, és – a tör té net ala -
ku lá sát to vább fi gyel ve – úgy tűnt,
kép te len le szek a ne ve tést ab ba hagy -
ni… at tól fél tem, ki kül de nek a mo zi -
ból. In kább el alud tam. 
Két  órá val  ké sőbb  éb resz tett  az

uno ka öcsém, hogy vé ge a film nek.
No ha már éj fél fe lé járt az idő, igen
ki pi hen ten éb red tem. Igaz, alig lát -
tam né hány koc kát az ak ció film ből,
de leg alább meg volt ben nem a jó ér -
zés, hogy ezt is ki pró bál tam, s lám,
tren di va gyok én is!
Más nap  reg gel  a  Bu da hegy vi dé ki

Evan gé li kus Egy ház köz ség nyílt nap -
já ra ké szü lőd ve azon mor fon dí roz tam,
va jon egy egy há zi kö zös ség ren dez vé -
nye fel tud ja-e ven ni a ver senyt az űr -
lé nyek kel, mert el kell mon da nom, telt
ház volt a mo zi ban. A vá lasz – kí vül -
ről néz ve – egy ál ta lán nem olyan ma -
gá tól ér te tő dő.
A Pal kó, a ki rály lány és a sár kány

cí mű báb já té kot ugyan sok kis gye rek
él vez te,  de  bi zony  a  rá  kö vet ke ző
prog ra mo kon már sze ré nyebb volt a
kö zön ség rész vé te le. Igét Kecz kó Szil -
via lel kész nő hir de tett, majd pó di um -
be szél ge tés kö vet ke zett Az én gyü le -
ke ze ti cso por tom cím mel. A kö zös ség
ál tal  ké szí tett  gu lyás le ves ből  két -
száz öt ven adag fo gyott, amely igen
nagy szám nak tű nik, de nem sza bad

el fe lej te nünk a pi ac tér ről be té ve dő -
ket sem. Dél után a Lar ge Room ze ne -
kar szó ra koz tat ta az egy be gyűl te ket,
utána nyá ri me leg ben foly ta tó dott a
pó di um be szél ge tés a ke resz tény ál ta -
lá nos  is ko lák  hely ze té ről.  A  zá ró -
áhí ta tot  és  az  ál dást  a  gyü le ke zet
lel ké sze, Kecz kó Pálmond ta.
Le het sé ges  az,  hogy  az  ál ta lunk

össze ál lí tott prog ram – amely egy ben
kedvcsináló misszi ós al ka lom is an -
nak ér de ké ben, hogy ne csak bi zony -
ta lan  el kép ze lé sek  ke ring je nek  egy
evan gé li kus kö zös ség hét köz nap ja i -
ról –, mi, a gyü le ke zet tag jai nem va -
gyunk ké pe sek meg moz gat ni annyi
em bert, mint a zöld szörny egy ak ció -
film ben?!
Er ről szó sincs, nincs mi ért el csüg -

ged nünk, nem kell ag gód nunk azért,
hogy el fogy a kö zön ség. Ugyan! Aki
egy ki csit is oda fi gyelt e nagy lel ke -
se dés sel meg ren de zett nap sze rep lő -
i re,  több  íz ben  is  meg érez het te  a
részt ve vők őszin te oda adá sát.
Az  el ej tett  mon da tok  –  „Azért

jöt tünk össze, mert itt egy élő kö zös -

ség mu tat ko zik be”; „Ez a kö zös ség
a má so dik csa lá dom”; „Évek kel ez -
előtt egy nyá ri tá bor al kal má val pil -
lan tot tam meg a le en dő fe le sé ge met,
az óta  is  sze rel mes  va gyok  be lé,  a
gye re ke im  is  ide  jár nak”  – mind-
mind bi zo nyí té kai a kö zös ség élet -
ere jé nek.
Vagy az év ti ze des múlt ra vissza te -

kin tő gyü le ke ze ti cso por tok pél dái: a
he ten te össze gyű lő ze ne kar és kó rus
ön kén te sei, az if jú sá gi cso port ból lett
se ni or- és ma xi-se ni or-cso port vagy
a ba ba-ma ma kör, ahol is az édes anyák
pon to san  tud ják:  nem csak  a  je len
ide jü ket töl tik hasz no san, ha nem cse -
me té ik ből ba rá tok is le het nek, akár
egy élet re.
Mert itt, Bu da hegy vi dé ken, eb ben

az evan gé li kus kö zös ség ben sze rel -
mek  szö vőd nek,  há zas sá gok  köt -
tet nek, élet re szó ló ba rát sá gok ala -
kul nak  ki,  s  ha  va la ki  baj ba  jut,
vagy bár ki nek se gít ség re van szük -
sé ge, olyan nincs, hogy a lel kész hí -
vá sá ra ne moz dul ná nak meg a gyü -
le ke ze ti ta gok.
Igen. És nem köz hely az, hogy ezt

a gyü le ke ze tet erő tart ja össze, erő él -
te ti! A leg tren dibb és a di vat ból so -
ha el nem tű nő cso dá la tos ener gia az,
mely él tet min ket, irányt ad és irányt
mu tat!  És  az  össze ha son lí tás nak
sem mi  he lye  nin csen.  Mert  Jé zus
Krisz tus az, aki nek a sze re te te se gíti
és él te ti – és se gí tet te és él tet te – a
bu da hegy vi dé ki evan gé li ku so kat (is)
már min den kor!
Az egyet len ér te lem és cél, hogy

há lát ad junk az ő di cső sé gé re. Aki el -
jött a szom ba ti össze jö ve tel re, cso dá -
la tos nyílt na pon ve he tett részt!

Nyílt nap – nyílt szí vek

„Mint író nak oly kor szó ba ke rül a ne ve, 
de mint a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Bá nyai, majd Dé li Egy ház ke rü le té nek
fel ügye lő jét alig em lí tik.”

Darvas József és az evangélikus egyház 
f 8–9. oldal

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Szo -
ci ál eti kai Bi zott sá ga áp ri lis 25-én
kon fe ren ci át tar tott. Té má ját az
Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak
Kö zös sé ge (GEKE/CP CE) fi ren -
zei nagy gyű lé sén el fo ga dan dó,
Idejevanazéletnek,ésidejevan
ahalálnak cí mű do ku men tum
ad ta, mely a ha lált meg gyor sí tó
dön té sek és a hal dok lók ról va ló
gon dos ko dás kér dé se i hez kí ván
tá jé koz ta tást nyúj ta ni.

A kon fe ren ci át dr. Bé res Ta más, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

do cen se, a szo ci ál eti kai bi zott ság el -
nö ke nyi tot ta meg. Dr. Tő kés Zol tán
re for má tus lel kész bib li ai alap ve té se
után a kon fe ren ci á val  azo nos  cí mű
elő adá sá ban ki emel te: nap ja ink ban a
ha lál egy re in kább „vir tu á lis va ló ság”,
tá vo li és ide gen, so kan úgy te kin te nek
rá, mint ami csak má so kat fe nye get. 
Ez a te rü let egy re kevésbé is me rt,

az út já rat lan, va ló ban „ter ra in cog -
ni ta”. Az in téz mé nyek be szám űzött
ha lál – amely nek el jön az ide je min -
den em ber szá má ra – a vál ság je leit
mu tat ja. Ér de mes azon ban fel ten ni a
kér dést, hogy a ha lál vál sá ga nem az
élet vál sá gá ból ered-e. Va la hogy úgy,
mint ami kor a Bib lia olyan em be rek -
ről be szél, akik lát ván nem lát nak, és

hall ván  nem  hal la nak  (Ézs  6,10).
Vagy aho gyan Ady End re is ír ta: „S az
Élet he lyett nem jöt tek csak órák.” 
Az elő adó hang sú lyoz ta: olyan e

kor szak és en nek em be re, hogy el véti
éle te cél ját, ami kor csak azt hi szi el,
és csak azt fo gad ja el, hogy az élet nek
van ide je, a ha lál nak azon ban nincs.
Úgy vé le ke dik: „Má sok meg hal nak,
én azon ban so ha.” Elő adá sát a kö vet -
ke ző gon do la tok kal fe jez te be: „Ér de -
mes  len ne  nem  el for dul ni,  ha nem
sok kal  in kább  oda fi gyel ni  a  tá vo -
zók ra, mert ál ta luk ér tel me sebb és
tar tal ma sabb le het ne e vi lág és ben -
ne sze mé lyes éle tünk.”

Idejevanazéletnek,
ésidejevanahalálnak

f Folytatás a 4. oldalon

Az együt tes kon cep ci ó ja lu the ri ala po -
kon nyug szik: Lu therbe hoz ta a temp -
lom ba a vi lá gi dal la mo kat (a ko ra be li
könnyű ze nét), és val lá sos szö ve gek kel
lát ta el őket. Az ed di gi há rom év alatt
az együt tes nagy si ker rel rend sze re sen
föl lé pett nem csak Ma gyar or szá gon, de
kül föl dön  is.  Re per to ár ju kat  fo lya -
ma to san bő ví tik, és 2011 őszén el ké -
szült az el ső le me zük is.
„A Beat le sen túl sok kal in kább a

ko rál és Lu ther vi lá gá hoz van kö ze a
ze nénk nek. Azok hoz az éne kek hez,
ame lye ket a ke resz tény gyü le ke zet is
éne kel min den va sár nap a temp lom -
ban, meg pró bál tunk úgy kö ze lí te ni,
hogy ab ból a kul tú rá ból, ahon nan mi
ér ke zünk, ins pi rá ló erők jöj je nek” –
nyi lat koz ta Smi dé li usz Gá bor evan -
gé li kus  lel kész,  a ma gát  tré fá san  a
„Kár pát-me den ce lu the rá nus Beat le -
sé nek” ne ve ző ze ne kar tag ja a ko lozs -
vá ri  evan gé li kus  temp lom ban  tar -
tott kon cer tet kö ve tő en.

Kolozsváronlépettfel
a„lutheránusBeatles”

b A bu da pes ti Korál-sziget együt tes kon cer te zett áp ri lis 23-án, hét főn es -
te a ko lozs vá ri evan gé li kus temp lom ban (héttelepüléstérintőegyhe-
teserdélyiturnéjukelsőállomásaként–Aszerk.). A 2008-ban Bu da -
pes ten ala kult együt tes a re for má ció dal lam kin csét dol goz ta fel igé nyes,
mo dern, po pu lá ris ze nei szö vet be öl töz tet ve az ere de ti dal la mo kat. 

A Korál-sziget kerti készülődése a koncertre – Németh Tamás (ca jon),
Huszák Zsolt (gitár), Smidéliusz Gábor (gitár) és Derecskei András (hegedű)
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f Folytatás a 7. oldalon

f Képriportunk a 7. oldalon

„Vajonegyegyházi
közösségrendezvénye
feltudja-evenniaversenyt
azűrlényekkel?
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 e 2012. május 6. Evangélikus Életforrás

Can ta te va sár nap ja van, a be ve ze tő
zsol tár biz ta tá sa így hang zik: „Éne kel -
je tek az Úr nak új éne ket, mert cso dá -
kat tett!” Eb ben a mon dat ban az is
ben ne  rej lik,  hogy  az  Úr nak  va ló
ének lés bel ső meg ta pasz ta lá son ala -
pul. Meg lát ni az Úr cso dás tet te it, át -
él ni a sza ba dí tást, meg vál tást, ez az
in dí tó oka az ének lés nek. 
A má ra ki je lölt ige sza kasz ban is

egy  új  ének  hang zik.  Sen ki  sem
tud ta  meg ta nul ni  ezt  az  éne ket,
csak az a száz negy ven négy ezer, akik
áron vé tet tek meg a föld ről. Eb ből is
az  lát szik,  hogy  az  Urat  di csé rő
ének nem kül ső leg meg ta nul ha tó,
ha nem be lül ről fa kad. Az ének an -
nak ki fe je zé se, ami a szí vünk ben la -
ko zik. Ilyen kor is a szív tel jes sé gé -
ből szól a száj. Az Úr nak szó ló ének
nem meg ta nul ha tó do log. Mert ez
nem pro fiz mus, nem csu pán ze nei
kép zett ség kér dé se, ha nem az Úr hoz
tar to zás ki fe je ző dé se. 
Eh hez bel ső meg ta pasz ta lás kell.

An nak meg ta pasz ta lá sa, hogy az Úr -
hoz tar to zunk, hogy áron vé tet tünk
meg. Aho gyan Pál apos tol ír ja: „Mert
áron vé tet te tek meg: di cső ít sé tek te -
hát Is tent tes te tek ben.” (1Kor 6,20) Jé -
zus az éle tét ad ta ér tünk, ez az alap -
ja  a  di cső í tés nek.  Ez  pa rancs szó ra
nem mű kö dik, és meg ta nul ni sem le -
het. Ha nem a meg vál tás meg ta pasz -
ta lá sa éb resz ti szí vünk ben a há la dalt.
A száz negy ven négy ezer új éne ke is
kap cso lat ban volt sa já tos hely ze tük -
kel, meg bí za tá suk kal.

De ki ez a száz negy ven négy ezer?
Jel 7,4 alap ján az Iz ra el ti zen két tör -
zsé ből meg je löl tek szá ma: ti zen két -
szer ti zen két ezer. Ők nem vet ték fel
a  fe ne vad  bé lye gét,  ha nem  a  Bá -
rány nak és az ő Aty já nak ne ve volt
fel ír va  hom lo kuk ra.  Ab ban  a  kor -
szak ban, ami kor a föld la kó i nak túl -
nyo mó  több sé ge  hom lo kán  vagy
jobb ke zén vi se li a fe ne vad ne vét vagy
ne vé nek szá mát, ki fe jez ve az ural má -
val va ló azo no su lá sát, ab ban a na gyon
ne héz kor szak ban hord ják ők a Bá -
rány, Jé zus Krisz tus ne vét. 
Mit je lent ez? A jel, pe csét min -

den eset ben a pe csét bir to ko sá nak
tu laj don jo gát fe je zi ki a le pe csé telt
do log vagy sze mély fö lött, il let ve a
ve le va ló össze tar to zás té nyét jel zi.
A Bá rány ne vét hor da ni annyit je -
lent, mint  el is mer ni  tu laj don jo gát
éle tünk fö lött, el kö te lez ni ma gun kat
mel let te  min den  hely zet ben.  Ez
azon ban  nem  min den  kor ban
könnyű. Eb ben a fe je zet ben ben ne
van, hogy két nagy tá bor ra osz lik az
em be ri ség: a Bá rány né pé re és a fe -
ne vad né pé re. Akik fel ve szik a fe ne -
vad pe csét jét, csak azok él vez het nek
bi zo nyos elő nyö ket. A nagy nyo mo -
rú ság ide jén, ami kor nem le het az
em be rek nek sem el ad ni, sem ven ni,
ha nincs raj tuk a fe ne vad bé lye ge,
ezek a hű sé ge sek a Bá rány tü rel mé -
vel hor doz nak min den ne héz sé get,
és hű ek ma rad nak ah hoz, aki nek ne -
vét a hom lo ku kon vi se lik. 
Pon to san  az  el len ke ző jét  fog ják

kép vi sel ni an nak, amit a föld la kó i -
nak túl nyo mó több sé ge cse le ked ni
fog. Ak ko ri ban  Jé zus  ne vét  vi sel ni
nem lesz könnyű, ha nem ko moly kö -
vet kez mé nye ket von ma gá val. De a
száz negy ven négy ezer  ki tart  a  ne -
héz hely zet ben, helyt áll min den kö -

rül mé nyek  kö zött  az  an ti krisz tu si
nagy nyo mo rú ság ban az Úr irán ti hű -
ség ben, győ zel me sen. 
Az ige még ezt ír ja ró luk: ezek kö -

ve tik a Bá rányt, aho va megy. Kö ve -
tik  Jé zust  min den ho va.  Nem csak
oda, aho va ké nyel mes. Ha nem ak -
kor is meg ma rad nak mel let te, ha an -
nak  ára  van,  ha  az  kel le met len,
szen ve dés sel jár, sőt eset leg vér ta nú -
ság a kö vet kez mé nye. 

Eck hartmes ter ír ja: „Van nak em -
be rek, akik ad dig kö ve tik a Bá rányt,
amíg úgy megy, ahogy ne kik tet szik,
ha vi szont nem az ő szán dé kuk nak
meg fe le lő en megy, ak kor vissza for -
dul nak.”  Szin tén  tő le  ol vas ha tó:
„Egy mes ter azt mond ja, a ha lál ál -
tal élünk. Ha meg aka rok en ni egy
tyú kot  vagy  egy  mar hát,  an nak
előbb meg kell hal nia. Az em ber nek
ma gá ra kell ven nie a szen ve dést, és
kö vet nie kell a Bá rányt szen ve dés -
ben-sze re tet ben. Az apos to lok egy -
for mán ma guk ra vet ték a szen ve dést
is, a sze re te tet is, ezért volt szá muk -
ra olyan édes min den, amit el szen -
ved tek; olyan édes volt ne kik a ha -
lál, akár az élet.” 
Ta gad ha tat lan, hogy Jé zus kö ve té -

se ál do za tot kö ve tel. Hi szen könnyű
ad dig ra gasz kod ni Jé zus hoz, amíg az
sem mi be sem ke rül. Az el ső ke resz -
tyé nek azon ban sa ját bő rü kön érez -
ték en nek az árát, ál lan dó élet ve szély -
ben  vol tak.  Szá muk ra  na pi  dön tés
volt, hogy ra gasz kod nak-e Jé zus hoz
ak kor is, ha ezért ül döz te tés vagy vér -
ta nú ság a ré szük. 
Va jon  mi  tud juk-e  a  mi  sok kal

könnyebb kö rül mé nye ink kö zött iga -
zán vál lal ni a Bá rányt, kö vet ni, aho -
vá megy? Tud juk-e vál lal ni azo kat a
fel ada to kat, ame lye ket ő ad ne künk?
En ged jük-e, hogy Jé zus ér vé nye sít se

sze mé lyes  éle tünk ben  tu laj don jo -
gát, ame lyet ke reszt ha lá lá val szer zett?
Di et rich Bon hoef fer a Kö ve tés cí mű
köny vé ben hang sú lyoz ta, hogy a ke -
gye lem nem ol csó ke gye lem. 
A  ke gye lem  in gyen  va ló, még is

drá ga. Ára van: min dent oda kell ad -
nunk ér te, nem le het úgy el fo gad -
nunk,  hogy mind azt meg  akar juk
tar ta ni, amin szí vünk ed dig csün -
gött. Is ten vég te len sze re te té re más -
ként  nem  fe lel he tünk, mint  tel jes
oda adás sal  és  bá tor  en ge del mes -
ség gel. A ke gye lem nem men te sít Jé -
zus kö ve té se alól, ha nem oda adás -
ra kész tet. 
Ha ez meg van ben nünk, ak kor ju -

tunk  el  odá ig,  hogy  va ló ban  di -
csér ni tud juk az Urat. Ha meg lát juk
ke gyel mé nek nagy sá gát, hogy áron
vé tet tünk meg, ak kor há la dal éb red
szí vünk ben a ne héz sé gek kö ze pet -
te is. Ha ki tar tunk a ne héz idő szak -
ban, és meg őriz zük hi tün ket, ak kor
el jön az a nap, ami kor győz te sen a
mennyei  kó rus ban  éne kel he tünk.
Ha a sö tét idők ben is hir det jük, kö -
vet jük a Bá rányt, ak kor va gyunk fel -
ké szül tek  az  új  ének  ének lé sé re,
ak kor tag jai le he tünk a mennyei kó -
rus nak,  amely  az  Urat  szem től
szem ben  örök ké  di cső í ti  és  ma -
gasz tal ja.

g VE rasz tó TE o dó ra

Imád koz zunk! Urunk! Kö szön jük,
hogy éle te det ad tad ér tünk. Ké rünk,
se gíts, hogy ál do za tod ra tel jes oda -
adás sal vá la szol junk, vál lal juk a te
kö ve té se det ak kor is, ha an nak ára
van. Se gíts, hogy di csér jünk té ged a
ne héz sé gek kö ze pet te is, hogy egy kor
a mennyei kó rus ban éne kel hes sünk!
Ámen. 
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Az ed dig tör tén tek mon da ni va ló ját
egyet len ké rés be és az azt ma gá ban
fog la ló imád ság ba tö mö rí ti az ün nep
kol lek tá ja:  „Örök ké va ló  Is ten,  aki
min de nütt je len vagy, és min dent be -
töl tesz, ké rünk, la koz zál kö zöt tünk
eb ben a haj lék ban is: igéd és szent -
sé ge id ál tal mun káld meg té ré sün ket,
Lel ked del  te remts  új já  ben nün ket,
hogy egy kor szín ről szín re lát has sunk
té ged!” 
Az  ószö vet sé gi  ol vas mány  már

el hang zott, ami kor a gyü le ke zet el -
hagy ta a ko ráb bi is ten tisz te le ti he lyet.
Itt  az  el ső  ol vas mány  a  Je le né sek
köny vé nek is mert fe je ze té ből va ló. A
lá tó  Já nos  tu dó sít  az  új  te rem tés
mennyei va ló sá gá ról, ahol az Is ten sá -
to ra az em be rek közt van, és ő ve lük
fog lak ni, ők pe dig né pei lesz nek, és
ma ga Is ten lesz ve lük. 
Az evan gé li um Zá ke us tör té ne té -

ről szól, ar ról, ahogy Jé zus be tér a
vám sze dő há zá ba, majd el hang zik a
csat ta nó: „Ma lett üd vös sé ge en nek
a ház nak…”
A bib li ai ol vas má nyok után kez dő -

dik a temp lom szen te lő imád ság. En -
nek el ső ré sze, ami kor a gyü le ke zet
– éne kel ve – kö nyö rög a Szent lé le -
kért. Az éne ket foly tat va imád ko zik
a püs pök, ma gasz tal va Is ten nagy sá -
gát, égen-föl dön túl ára dó di cső sé gét.

Há lát ad Is ten nek a di cső sé gé nél is
na gyobb ir gal má ért, amellyel el jött
kö zénk a vi lág ba, hogy üd vös sé get
sze rez zen ne künk. 
A foly ta tást pe dig ér de mes szó sze -

rint  idéz ni:  „Vég te len  ir gal ma dért
ké rünk: ne vesd meg ke zünk mun ká -
ját,  ha nem  hasz náld  fel  üd vö zí tő
aka ra tod szol gá la tá ra ezt a temp lo -
mot  és  mind azt,  ami  ben ne  van.
Gyűjtsd  össze  ben ne  a  te  né pe det
nem ze dék ről nem ze dék re, és szen -
teld meg a te Lel ked del. Hir det tesd
ben ne tisz tán a te evan gé li u mo dat, és
nyisd meg előt te a gyü le ke ze ted fü -
lét és szí vét. Te remtsd ben ne új já a
te gyer me ke i det az új élet vi zé vel, táp -
láld őket a menny ből alá szállt ke nyér -
rel, és tisz títsd meg őket az új szö vet -
ség  vé ré vel.  Te kints  ke gyel me sen
mind azok ra,  akik  té ged  ke res nek
ezen a he lyen. Szánd meg azt, aki éle -
te ter hét te szi le előt ted. Szen teld meg
azt,  aki  szí ve örö mét  tár ja  eléd,  és
emeld fel az el eset tet. Légy ere je a
gyen gé nek,  tá ma sza  a  bot la do zó -
nak. Bo csásd meg bű nét an nak, aki
hoz zád tér, és aján dé kozd meg azt,
aki ál dá so dat ké ri. Mind azo kért pe -
dig, akik azt sem tud ják, hogy mit és
ho gyan kér je nek, ese dez zék a te Lel -
ked ki mond ha tat lan ese de zés sel, és
tel je sítsd raj tuk a te jó tet szé se det, mi -

előtt  aj kuk ra  jön ne a  szó. Hall gass
meg  min den kit,  aki  hoz zád  ki ált
ezen a he lyen, egy szü lött Fi a dért, az
Úr Jé zus Krisz tu sért, aki ve led és a
Szent lé lek kel él és ural ko dik örök -
kön-örök ké.” 
A nagy kö nyör gés után kö vet ke zik

a  temp lom szen te lés  rö vid,  tö mör
mon da ta.  A  püs pök  ál dás ra  eme li
ke zét,  és  ezt  mond ja:  „Az  Úr nak
szen telt  le gyen  ez  a  temp lom,  az
Atya, Fiú, Szent lé lek ne vé ben!” 
Itt már túl va gyunk em be ri szán dé -

ko kon, a gyü le ke zet, az egy ház igye -
ke ze tén, az össze fo gás ere jén. Iga zi ma -
gas fe szült ség  ez,  ahol  az  Is ten ne ve
hang zik,  a  név,  amely ben  erő  van.
Olyan erő, amely nem csak kö ve ket és
tég lá kat épít egy más ra, de em be ri éle -
te ket is for mál, te remt új já. Ő te he ti és
te szi  ke zünk mun ká ját  la kó he lyé vé,
hogy a vé ges be fo gad ja a vég te lent. 
Is ten szol gá ja a szen te lő mon da tot

kö ve tő en így foly tat ja: „Ál dott le gyen
min den ki, aki át lé pi kü szö bét, hogy
az örök és ir gal mas Is tent imád ja lé -
lek ben  és  igaz ság ban!  La koz zék  e
szent he lyen Is ten di cső sé ge! Épül jön
ben ne sze re tet ben a Krisz tus gyü le -
ke ze te  Is ten  temp lo má vá  a  Lé lek
egy sé gé ben nem ze dék ről nem ze dék -
re! Ámen.” Er re vá lasz ként hang zik a
je len le vő lel ké szek és a gyü le ke zet ké -
ré se: „Erő sítsd meg, Is te nünk, amit
cse le ked tél ér tünk!” 
Az Is ten há zá ban – az új temp lom -

ban – hang zik az ige, és ré sze sül he -
tünk a szent sé gek ben. Ezért szép, ha
a temp lom szen te lés al kal má val van
ke resz te lő  is,  de  el en ged he tet len,

hogy le gyen úr va cso ra. Az úr va cso -
rai li tur gi á ban nincs sem mi „kü lön -
le ges”, de ré szei le he tünk a min dig is -
mét lő dő cso dá nak: lát juk és íz lel jük,
hogy jó az Úr! 
A meg szo kott, drá ga sza vak kö zött

egyet len, csak itt el hang zó mon da tot
ta lál ha tunk, a nagy há la adó imád ság
be tét mon da tá val: „Mél tó és igaz, il -
lő és üd vös sé ges, hogy min den kor és
min den hol há lát ad junk ne ked, min -
den ha tó Is te nünk és Atyánk, a Jé zus
Krisz tus ál tal, aki a ke reszt fán ma ga
lett ér tünk temp lom, ol tár és ál do zat,
hogy  fel tá ma dá sa  ere jé vel  élő  lel ki
ház zá épít sen fel min ket.” Ez zel pe -
dig el ju tunk a temp lom leg mé lyebb
jel kép tar tal má hoz. 
A temp lom szen te lés rit ka és ál dott

pil la nat, a há la adás, kö nyör gés és a re -
mény ség nagy sze rű al kal ma. Em be -
rek igye kez nek, épí te nek, al kot nak, de
az Is ten áld, és tesz ez ál tal tel jes sé. 
Em lé kez zünk a zsol tá ros sza vá ra:

„Ha az Úr nem épí ti a há zat, hi á ba
fá rad nak az épí tők . (…) De akit az Úr
sze ret, an nak ál má ban is ad ele get.”
Ez a mi re mény sé günk: a jó né hány
új  ma gyar  evan gé li kus  temp lom
nem csak egy há zunk szor gal mát di -
csé ri, ha nem az Is ten nagy sá gát és
aján dé ko zó sze re te tét is. 
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.) 
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Na gyok és cso dá la to sak a te mű ve -
id,  min den ha tó  Úr  Is ten,  sze re tő
mennyei Atyánk. Jé zus Krisz tus ban
test vé rünk ké let tél, az örök élet nyi -
tott sá gá val és örö mé vel aján dé koz tál
meg.  Az  ő  ne vé ben  ké rünk,  hall -
gasd meg imád sá gun kat.
Kö nyör günk, Atyánk, hogy eb ben

a vi lág ban, ahol annyi bán tó zaj, ha mis
hang, ha zug be széd hang zik el, szól -
has son a té ged di csé rő ének, a ró lad
ta nú sá got te vő ige hir de tés, a bá tor sá -
got,  örö möt  és  éle tet  aján dé ko zó
evan gé li um. 
Kö nyör günk  azo kért,  akik  csak

pa nasz ra nyit hat ják ki szá ju kat, vagy
már pa nasz kod ni sem tud nak, mert
fá sul tan  ci pe lik  éle tük  ter he it.  Te
Fi ad ban meg mu tat tad:  sze re ted az
em bert,  és  nyo masz ta nak  té ged  is
ter hei. Se gíts, hogy a ter hek alatt ros -
ka dók meg lás sák: te ott vagy ve lük a
ter hek  alatt.  Ez  ad jon  vi gaszt,  re -
mény sé get és erőt. 
Kö nyör günk  egy há za dért,  gyü le -

ke ze tün kért. Igéd és szent sé ge id ál tal
ar ra hív tál el ben nün ket, hogy evan -
gé li u mod  aján dé kát meg él jük min -
den nap ja ink ban. Se gíts ne künk, hogy
eb ben az el hí va tás ban min den ki meg -
ta lál ja azt a han got, ame lyen szól hat,
éne kel het.  Se gíts  meg be csül nünk  a
má sik ban ka pott aján dé kot. Ne en gedd,
hogy em be ri hi bá ink, bű ne ink mi att
ha mi san szól jon egy há zad hang ja.
Kö nyör günk azért is, hogy mind -

annyi an  úgy  jár has sunk  eb ben  az
élet ben, hogy min den két ség és fáj da -
lom el le né re meg tud junk ma rad ni a
ben ned va ló re mény ség bi zo nyos sá -
gá ban. Tölts el min ket új ra és új ra a
ben ned va ló öröm ben, a ben ned va -
ló élet biz ton sá gá ban. Se gíts meg hal -
la nunk  a  te  tisz ta  han go dat,  se gíts
meg hal la nunk má sok pa na szát és se -
gít ség ké ré sét. És ké rünk, adj ne künk
is tisz ta han got, té ged di csé rő ének -
re  in du ló  lel ket,  a  te  vi ga szo dat,
öröm hí re det meg élő éle tet. 
Na gyok és cso dá la to sak a te mű ve -

id,  min den ha tó  Úr  Is ten,  sze re tő
mennyei  Atyánk.  Há lát  adunk  ne -
ked, hogy egy há zad éne ke össze csen -
dül  az  elő re men tek  té ged  di csé rő
éne ké vel, és ben nün ket is vársz el jö -
ven dő  or szá god ban,  ahol  te  le szel
min den min de nek ben örök kön-örök -
ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Dá vid  azon ban  a  zsol tá ra it  Iz ra el
zsol tá ra i nak ne ve zi. Nem akar hát
azok kal  ki zá ró la gos  tu laj don ként
csak  ma ga  di cse ked ni,  ha nem  azt
akar ja,  hogy  Iz ra el  is mer jen  ben -
nük a ma gá é ra. Mert na gyon fon tos,
hogy Is ten né pe egy igét s egy éne -
ket fo gad jon el. Ezért be szé lünk mi,
ke resz tyé nek a mi zsol tá ro sa ink ról.
Amb rosi us szép éne ke it azért ne vez -
zük egy há zi éne kek nek, mert az egy -
ház  el fo gad ta  s  hasz nál ja  azo kat,
mint ha tu laj don szer ze mé nyei vol ná -
nak. Ezért nem azt mond juk: Így éne -
kel Amb rosi us, Ger gely, Pru den ti us
vagy Se du lius, ha nem, hogy így éne -
kel, a ke resz tyén egy ház. Mert Amb -
rosi us és a töb bi az egy ház zal éne kel
s az egy ház őve lük. Az egy ház pe dig
ak kor is meg ma rad, mi kor ők meg -
hal nak,  s  to vább ének li  éne ke i ket.”

d� Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Szabó József for dí tá sa)

Semperreformanda

b A ko ráb bi is ten tisz te le ti hely től va ló – há la adó – bú csú zás, a ren de zett,
jel ké pes ér tel mű át vo nu lás, a ka puk li tur gi á ja, a be ve ze tő zsol tár, a Ky-
rie és a Glória rá han gol a rit ka és pá rat lan ese mény re, a temp lom szen -
te lés re. En nek for má ját és tar tal mát vesszük ma na gyí tó alá. 
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b Ilyen nagy lét szá mú a köz gyű -
lés? – kér dez het te vol na az ide -
gen, aki áp ri lis 27-én dél előtt be -
lép a nagy szé ná si evan gé li kus
temp lom ba, ahol a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let éves köz -
gyű lé sé re ke rült sor. Az ese -
mény kez de té re ugyanis a he lyi
gyü le ke zet tag jai is szép szám -
mal fel so ra koz tak.

Rend ha gyó volt a gyű lés, hi szen a ke -
rü let ve ze tő sé gé nek és kül döt te i nek
ta nács ko zá sa az el múlt hat esz ten dei
cik lus le zá rá sá ról is szólt. Nyi tó áhí -
ta tá ban Er dé lyi Zol tán, a Nagy szé ná -
si Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze
is az el múlt évek re te kin tett vissza, Is -
ten nek ad va há lát a gyü le ke zet meg -
ma ra dá sá ért, éle té ért, lel ki pász to ra
sze mé lyes  sor sá nak  ala ku lá sá ért.
Kul csár Lász ló né, a gyü le ke zet má -
sod fel ügye lő je kö szön té sé ben a nagy -
szé ná si ak sze re te tét és szí ves ven dég -
lá tá sát tol má csol ta. 
Az ülés hi va ta los meg nyi tá sa után

Gáncs Pé ter nek, az  egy ház ke rü let
püs pö ké nek  je len té se  hang zott  el.
„Ar ra ke res tem a vá laszt, hogy mi re
vol tunk sza ba dok az el múlt esz ten -
dő ben egy ház ke rü le tünk ben” – mon -
dot ta  a  püs pök.  Szólt  a  ke rü leti
misszi ói na pok meg ren de zé sé ről, a
lel ké szek tes ti, lel ki, szel le mi kar ban -
tar tá sá nak biz to sí tá sá ról és kü lö nö -
sen is az új ok ta tá si, ne ve lé si fel ada -
tok ról,  ki hí vá sok ról.  „Le het sé ges,
hogy 2011–2012 úgy fog be vo nul ni
egy há zunk leg újabb ko ri tör té nel mé -
be,  mint  az  ok ta tá si  in téz mé nyek
át vé te lé nek  vi rág ko ra.  Kü lö nö sen
igaz  ez  egy ház ke rü le tünk re,  ahol
2011 után to váb bi át vé te lek is fo lya -
mat ban van nak. Va ló ban te her, gond,

koc ká zat egy-egy in téz mény át vé te -
le, gon do zá sa – utalt az el múlt idő -
szak ag gó dó hang ja i ra –, de ezt vál -
lal nunk  kell,  aho gyan  az  egy ház
min dig is kö te les sé gé nek érez te e fel -
ada tok fel vál la lá sát.” 
A püs pö ki je len tés re reflek tá lók is el -

ső sor ban  az  „is ko la ügy ről”  szól tak:
„Az  is ko la  nem  ko lonc,  ha nem  ke -
reszt…”; „Az is ko la szív ügy, de fi gyel -
jünk a sze re tet szol gá lat ra is…”; „Óri ási
fe le lős ség, de le he tő ség is az is ko lák át -
vé te le…”; „Hasz nál juk ki a pá lyá za tok
le he tő sé ge it…”– hall hat ták a je len lé -
vők. A hoz zá szó lá sok ra adott püs pö -
ki vá lasz után a köz gyű lés a je len tést
egy tar tóz ko dás mel lett el fo gad ta.
„Úgy dön töt tem, hogy ke rü le ti fel -

ügye lői man dá tu mom le jár ta előtti
utol só  je len té sem ben  azt  fog la lom

össze,  ami  biz ta tó,  ami  öröm te li,
ami  fe le lős ség tel jes,  ami  re mény -
ség re ad okot a Dé li Egy ház ke rü let
éle té ben” – kezd te be szá mo ló ját Ra -
dos né Len gyel An na ke rü le ti  fel -
ügye lő. A re mény sé gek so rá ban szólt
a pres bi te rek ről, a fi a ta lok ról, idő sek -
ről, a szo li da ri tás ról. El ső sor ban az
evan gé li kus  ok ta tá si  in téz mé nyek
mun ká ját emel te ki, az el ért ered mé -

nye ket, si ke re ket pél dák kal il luszt rál -
va. A fel ügye lő asszony je len té sét a
köz gyű lés  egy han gú lag  fo gad ta  el.

Ken deh György, a ke rü le ti je lö lő bi -
zott ság el nö ke szá molt be ar ról, hogy
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lői tisz -
té re ja va solt hat sze mély kö zül Ra dos -
né Len gyel An na vál lal ta el a je lö lést.
A köz gyű lés egy han gú lag el fo gad ta és
je löl te őt a kö vet ke ző hat éves idő szak
fel ügye lői tiszt sé gé re.
Az el múlt cik lus ra vissza te kin tő je -

len té sé ben a ke rü let misszi ói lel ké -
sze, Ara di György – kö szö ne te mel -
lett –  je lez te, hogy a  jö vő ben nem
tud ja  vál lal ni  a  fel ada tot. Ez után a
köz gyű lés  meg hall gat ta  Ká posz ta
La jos ügy vi vő  lel ké szi  je len té sét  a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat mun -
ká já ról és dr. Font Éva ke rü leti ügyész

be szá mo ló ját. Gáncs Pé ter tá jé koz -
tat ta  a kül döt te ket  a ke rü le ti  dí jak
oda íté lé sé ről, majd a teo ló gus-ösz -
tön díj ra je löl tek mu tat koz tak be.
A köz gyű lés az egyéb ügyek meg -

be szé lé sé vel ért vé get. (A püs pö ki és fel -
ügye lői je len té sek a Dé li Evan gé li kus
Egy ház ke rü let hon lap ján: del.lu the -
ran.hu ol vas ha tók.)

g W. A.

KözgyűlésaDéliEgyházkerületben

b Reg gel az idő já rás-je len tés ben
azt hal lot tuk, hogy az idei év ed -
di gi leg szebb, leg me le gebb nap -
ja fog kö vet kez ni. Így is lett, és
az or szág ban so kan örül tek en -
nek. De volt szom ba ton két fa -
lu – Cső vár és Penc –, ahol az
evan gé li ku sok a szép idő nél is
job ban örül tek an nak, hogy ün -
nep re gyü l het tek össze. Új lel ké -
szük, LacziRoland ik ta tá sá nak
ün ne pé re. 

Cső vár  köz pont já ban  min den  a
ren de zett ség ér ze tét kel ti. Li ge tes
park  ját szó tér rel  és  egy  „tan ös -
vény”,  amely  az  „Út  a  temp lom -
hoz” so kat mon dó ne vet vi se li. Az út
mel lett táb lák, raj tuk ada tok, a fa lu
tör té ne te,  a  gyü le ke zet  tör té ne te.
És az út, ame lyen már meg szám lál -
ha tat la nul  so kan  jár tak  az  el múlt
há rom száz öt ven  év ben,  va ló ban  a
temp lom hoz ve zet.
Az ed di gi lel kész, dr. Fischl Vil mos

ti zen két  évig  volt  itt  szol gá lat ban.
Ren de zett, ki egyen sú lyo zott, sta bil
gyü le ke ze tet ha gyott hát ra. Ja nu ár el -
se jé től ko moly, egész em bert kí vá nó
meg bí zás szó lí tot ta el: ő lett a Ma -

gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak  (ME ÖT)  a  fő tit ká ra.
Cső vá ri és pen ci szol gá la tá nak el is -
me ré se ként mind két fa lu ve ze té sé től
dísz pol gá ri cí met ka pott.
Az új lel készt ven dé gek, lel ké szek,

pres bi te rek  hosszú  so ra  kí sér te  az
ik ta tás ra  tel je sen  meg telt  cső vá ri
temp lom ba. 
Róm 8,19 alap ján tar tott ik ta tá si ige -

hir de té sé ben Me kis Ádám es pe res
ar ról be szélt, hogy nem csak ál ta lá ban
a te rem tett vi lág, ha nem ez az or szág,
ez a fa lu és ben ne min den egyes em -
ber vár ja az Is ten fi a i nak, az Is ten Fi -
á nak  meg je le né sét.  Akár  tud  ró la,
akár nem, er re vár sze mé lyes éle té ben,
csa lád já ban, mun ká já ban. Az új lel -
kész le het ilyen ér te lem ben Is ten kül -
döt te, aki a Jé zus ról szó ló öröm hírt
hoz za  kö ze lebb  az  em be rek hez  az
ige és a szent sé gek ál tal, hogy Jé zus va -
ló sá go san meg je len jen gon dol ko dás -
mó dunk ban, ér ték ren dünk ben. 
Az ik ta tás fel eme lő li tur gi á ja után

ma ga a be ik ta tott állt a szó szék re, és
Ézs 40,31 alap ján tar tott iga zi kö zös -
sé get te rem tő ige hir de tést. Min den -

ki be le kel lett, hogy kép zel je ma gát
ab ba a „fo ci csa pat ba”, amely nek cél -
ja  a  mennyei  ser leg  elnyerése,  és
amely ben a sa ját poszt ján min den ki
a ma xi má li sat nyújt va fe lül ről ka pott
erő vel ját szik. A csa pat ka pi tány le het
a lel kész, de ő is csak egy já té kos a
töb bi kö zött, bár az irá nyí tó fe le lős -
ség az övé. Így ha lad hat nak együtt hí -
vők és ke re sők, egy há zi ve ze tők és vi -
lá gi ve ze tők, gyer me kek és  idő sek.

Mert jó ne künk eb be a csa pat ba vá -
lasz tott ként együtt len ni, együtt küz -
de ni, együtt győ ze lem re jut ni. La czi
Ro land  hang sú lyoz ta:  sze ret né,  ha
mind azok, aki ket most az ő pász to -
ro lá sá ra bíz tak, nyer né nek. Ha nyer -
né nek ér tel mes föl di éle tet, ha el nyer -
nék az üd vös sé get. 

A köz gyű lést Di an Jó zsef, a gyü le -
ke zet fel ügye lő je, egy ben Cső vár pol -
gár mes te re ve zet te. Sor jáz tak a kö -
szön tők, jó kí ván sá gok, aho gyan az ezt
kö ve tő sze re tet ven dég sé gen a test vé -
ri be szél ge té sek. 
Es te az idő já rás-je len tés így kez dő -

dött: „Szép nap volt a mai.” A cső vá -
ri ak és a pen ci ek nap nyug tá val ugyan -
ezt gon dol ták – csak más ér te lem ben.

g M. Á.

LacziRolandiktatása

La czi Ro land 1975-ben szü le tett Sze ge den. A sze ge di gyü le ke zet ben „nőtt
fel”, aho vá nagy ma má ja vit te el. So kat kö szön het nagy szü le i nek, akik ne -
vel ték. Ko moly lel ki töl tő dést je len tet tek szá má ra a gye nes di á si if jú sá -
gi kon fe ren ci ák. Kö vet ke zett az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem. Ha -
tod éves ként a mag ló di gyü le ke zet ben volt, ahol vég ső el hí vást ka pott a
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat ra. 
Kis kő rös re ke rült elő ször se géd lel kész nek, majd má sod lel kész nek vá -

lasz tot ták. Az itt töl tött hat év alatt is mer te meg a fe le sé gét, Ani kót, és
itt szü le tett kis fi uk, Be ne dek.Köz ben el vé gez te a Sem mel weis Egye tem
men tál hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tői to vább kép zé sét. Éve ken át a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let if jú sá gi lel ké sze volt. 
2010-ben hív ta meg a szar vas-új temp lo mi gyü le ke zet, ahol más fél évet

töl tött. Itt sok, elő re nem lát ha tó ne héz ség gel ta lál ko zott, de a rö vid itt
töl tött idő alatt is ma ra dan dó ered mé nye ket ért el a gyü le ke zet új ra élesz -
té sé ben. 
Most Cső vá ron kezd te meg min den ki re mény sé ge sze rint hosszú ide -

ig tar tó és Is ten ál dá sá val kí sért mun ká ját.

Templomigála
Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke és Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő áp ri lis 28-án, szom bat dél után részt vett a
szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
ün nep sé gén. A szar vas-ótemp lo mi gyü le ke zet temp -
lo má ban meg tar tott gá la mű so ron a ke rü let ve ze tői
kö szön töt ték az is ko la ta ná ra it és ta nu ló it, a gyer me -
kek pe dig szín vo na las kul tu rá lis mű sor ral ad tak szá -
mot te het sé gük ről, fel ké szült sé gük ről.

g Wisz ki dEnsz ky And rás fel vé te le

2Krón 6,18–21 alap ján tar tott pré di -
ká ci ó ját  a  püs pök  há rom  kér dés re
épí tet te fel. Az el ső: Kié a temp lom?
Is ten há za – fo gal maz ta meg a vá laszt
Sze me rei Já nos. Egy részt azért, mert
Is ten meg tisz te li a je len lé té vel. Más -
részt azért is, mert olyan anya gok ból

épí tet ték, ame lye ket Is ten adott. De
mi re va ló a  temp lom? – tet te  fel a
má so dik  kér dést.  Nem  ar ra,  hogy
csak kí vül ről néz zük mint ég re mu -
ta tó je let. „A lé nyeg csak a temp lo -
mon  be lül  érint het meg min ket  –
hang sú lyoz ta.  –  A  lé nyeg  ott  van,
ahol  Is ten  meg szó lal.  A  temp lom
at tól ér té kes, hogy Is ten be szél, szó -
ba áll a né pé vel. És aki hall gat rá, an -
nak meg vál toz hat az éle te.”
Vé gül a har ma dik kér dés: Ho gyan

mű kö dik  a  temp lom? Min dig  úgy,
hogy Is ten tisz te li meg a je len lé té vel.
Így ta lál ko zá si hellyé vá lik Is ten és
em ber kö zött. És az em be re ken ke -
resz tül ki árad hat az ál dás a vi lág ra.
A  köz gyű lé sen Zász ka licz ky Ta -

más né Göll ner Zsu zsan na fel ügye lő
asszony rö vid tá jé koz ta tást adott a fel -
újí tás tör té ne té ről, és meg kö szön te az
or szá gos egy ház, az ön kor mány zat, a

test vér egy há zak, va la mint a gyü le ke -
ze ti ta gok se gít sé gét. Ál dás kí vá ná sát
fe jez te ki Sza bó György ke rü le ti fel -
ügye lő, Szar ka Ist ván fej ér-ko má ro -
mi es pe res és Scher mann Gá bor ta -
ta bá nyai  lel kész.  Mé szá ros Ta más
egy ház me gyei, il let ve társ gyü le ke zeti

fel ügye lő ki emel te, hogy a fel újí tás
nem jö he tett vol na lét re a csák vá ri,
csab di és bics kei kö zös sé gek lel ké -
szé nek, Sze bik Ká roly nak ál do za tos
mun ká ja nél kül.
Az is ten tisz te le tet a temp lom mel -

lett fel ál lí tott sá tor ban sze re tet ven -
dég ség kö vet te, majd a Sze bik Il di kó
ve zet te csák vá ri kó rus hang ver se nyét
hall gat hat ták meg a részt ve vők.
A  bics kei  ki csi  temp lom  rö vid

tör té ne te so rán ha mar meg él te tö -
ré keny sé gét.  A  má so dik  vi lág há -
bo rú ban  ta lá la tot  ka pott,  és  be -
ren de zé se csak nem tel je sen le égett.
De a Bib lia a temp lom ol tá rán cso -
dá la tos mó don épen ma radt. Is ten
gon dos ko dá sa meg mu tat ko zott ak -
kor is, és a mos ta ni fel újí tás ban is
ezt él te meg, ezért adott há lát a gyü -
le ke zet.

g Adá mi Má ria

Atalálkozáshelye
Temp lom fel újí tá si há la adás Bics kén

b A temp lom tit ká ról be szélt SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke azon az ün nep sé gen, ame lyen
a bics kei gyü le ke zet adott há lát fel újí tott temp lo má ért. Az áp ri lis
30-án, hét főn dél után tar tott ün ne pi is ten tisz te le ten a csák vá ri kó -
rus éne ke emel te az al ka lom fé nyét.
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Az utol só előt ti dön tés cí mű elő adá -
sá ban  dr. Orosz Gá bor Vik tor, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
do cen se rá mu ta tott ar ra, hogy az em -
ber hez mél tó ha lál kér dé sé nek súly -
pont ját ma az em ber au to nó mi á já ról
al ko tott el kép ze lé sek ad ják, ám ki zá -
ró lag e fo ga lom fe lől nem le het he -
lye sen meg ér te ni. Az em ber éle te Is -
ten hez  és  em ber tár sa i hoz  fű ző dő
re lá ci ók ban va ló sul meg, és így ab ban
is vá lik ér tel mez he tő vé. 
A ke resz tény kö zös ség hez tar to zás

egy aránt je len ti a meg vál tó Krisz tus
mun ká já ban va ló ré sze se dést (üd vös -
ség) és a ke resz tény test vé rek oda for -
du lá sát  az  e  vi lá gi  élet től  bú csú zó
test vér hez. Ezek a re lá ci ók ér tel met
és célt ad nak az élet min den pil la na -
tá nak, de az örök élet és az üd vös ség
ígé re te egy ben re la ti vi zál ja is az e vi -
lá gi élet hez va ló fel tét len, komp ro -
misszu mot  nem  is me rő  ra gasz ko -
dást. Így te ret en ged a passzív ha lál -
ba se gí tés meg ha tá ro zott ese tek ben
tör té nő al kal ma zá sá nak a sze mély in -
teg ri tá sá nak tisz te let ben tar tá sa mel -
lett. Hi szen ezek ben a hely ze tek ben
az  or vos  nem  az  utol só  (üd vös ség
vagy  kár ho zat),  ha nem  az  utol só
előt ti  (meg hal ni  en ge dés)  dön tést
hoz za meg egy em ber éle té ről. En nek
tu da ta azon ban a hal dok ló be te get kí -
sé rők lel ki is me re te szá má ra is fel sza -
ba dí tó jel leg gel bír.

A kon fe ren cia utol só elő adó ja Ne -
mes he gyi Zol tán bap tis ta  teo ló gus
volt. Az ön gyil kos ság cí mű elő adá sá -
ban hang sú lyoz ta: vé le mé nyünk le -
het  az  ön gyil kos ság ról,  de  er ről
mond juk ki őszin tén, hogy ez nem a
Vi lág bí ró,  ha nem  egy  jó  szán dé kú
„ügy véd”  vé le mé nye,  amely  ak kor
ér va la mit, ha a Bí ró is így lát ja! Föl -
di bí rás ko dás nál más az íté let, ha ki -
mu tat ha tó a szán dé kos ság, vagy ha
bi zo nyít ha tó, hogy az il le tő be szá mít -
ha tat lan ál la pot ban kö vet te el tet tét
– fűz te hoz zá az elő adó, aki sze mély
sze rint nem hi szi, hogy Is ten bár ki -
nek ilyen ha lált szánt vol na, hi szen ő
az, aki azt akar ja, hogy „min den em -
ber üd vö zül jön, és az igaz ság is me re -
té re el jus son” (1Tim 2,4). 
Gon do la ta it az zal zár ta: Is ten tar -

tal mas  föl di  éle tet  és  ál dott  örök
éle tet  akar  ad ni  min den ki nek,  de
eh hez szük ség van a mi aka ra tunk -
ra  és  se gít sé günk re  azok  fe lé,  akik
gyen gé nek ér zik ma gu kat az élet hez.
Az elő adá so kat élénk esz me cse re

kö vet te, mely nek so rán a je len  lé vő
kór ház lel ké szek is meg osz tot ták ta -
pasz ta la ta i kat  az  egy be gyűl tek kel,
töb bek kö zött a gyász fel dol go zó kö -
rök, az ön kén tes se gí tők nél kü löz he -
tet len sze re pé ről és hi á nyá ról szól tak.
Az Ide je van az élet nek, és ide je van

a ha lál nak cí mű do ku men tum és az
elő adá sok a ME ÖT hon lap ján tel jes
ter je del mük ben ol vas ha tók.

g OGV

Ide je van az élet nek…
f Folytatás az 1. oldalról

kollégiumifelhívás

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma (VII. ke -
rü let, Ró zsák te re 1.) fel vé telt hir det a 2012/2013-as tan év re kö zép fo kú
kép zés ben részt ve vő lá nyok nak és fi úk nak egy aránt. Elő nyünk a fo lya -
ma tos nyit va tar tás, a jó meg kö ze lít he tő ség és a hely ben fő zött, vál to -
za tos ét rend. Ugyan itt szor gal mi idő sza kon kí vül szál lás le he tő ség – szo -
lid he lyen, szo lid ára kon – min den kor osz tály szá má ra ha tá ron in nen
és ha tá ron túl! 
Ér dek lőd ni és je lent kez ni a ver mes ne.ni ko let ta@lu the ran.hu e-mail cí -

men, az 1/351-0522-es és a 20/824-9060-as te le fon szá mo kon le het. Sze -
re tet tel hív juk és vár juk az ér dek lő dő ket!

h i r d e t é S

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é S

könyvvásárokmájusban

A Lu ther Ki adó min -
den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vár köny ves pa vi -
lon já nál  a  XX. Szent
Ist ván könyv hé ten (Bu -
da pest, Fe ren ci ek te re)
má jus 14-től 18-ig 10 és
18 óra kö zött.
Idén  is  részt  ve -

szünk  mind há rom
egy ház ke rü let misszi -
ói  nap ján, má jus  19-
én. Sa ját ki ad vá nya ink ra 15% ked vez ményt nyúj tunk!
Gyü le ke ze te ink, in téz mé nye ink és egyé ni vá sár ló -

ink fi gyel mé be aján ljuk az elő ren de lés le he tő sé gét, mi -
ál tal könyv ren de lé sü ket a hely szí nen, pos ta költ ség nél -
kül át ve he tik. Eh hez, kér jük, meg ren de lé se i ket leg -
ké sőbb má jus 10-ig küld jék el a ki ado@lu the ran.hu
cím re. Kér jük, szí ves ked je nek je lez ni, me lyik könyv -
vá sár ba ké rik a cso ma got, és hogy kész pénz zel vagy
át uta lás sal  kí ván nak-e  fi zet ni.  Át uta lá sos szám la
ese tén 10%, kész pén zes fi ze tés ese tén 15% ked vez ményt
adunk. A könyv vá sá rok ban csak kész pén zes szám -
lát áll mó dunk ban ki ál lí ta ni!

Az isz lám nak szer ves ré sze a sa ría,
a szó ere de ti je len té se sze rint a víz -
hez ve ze tő ös vény, amely az Arab-fél -
szi ge ten rend kí vül fon tos volt. A sa -
ría nem egy sze rű en jog, ha nem eti -
kai és teo ló gi ai rend szer: jog, teo ló -
gia és er kölcs ele gye. E sze rint az em -
ber nek az a dol ga, hogy fel is mer je az
is te ni  tör vé nye ket,  és  al kal maz za
őket. Ugyan ak kor a sa ría nem egy sé -
ges, a meg hó dí tott né pek gya kor la -
ta  töb bé-ke vés bé  be épült  a  rend -
sze ré be,  öt  kü lön bö ző  jo gi  is ko la
van.  Nincs  egy sé ges  isz lám,  aho -
gyan ke resz tény ség sem; ahány ré gió,
annyi fé le,  a  kü lön bö ző  jog tu dó sok
igen  el té rő  fet vá kat/fatvá kat (az az
szak vé le mé nye ket) ad nak ki.
A  fun da men ta liz mus sal,  isz la -

miz mus sal  kap cso lat ban  a  pro -
fesszor elő re bo csá tot ta: ne ke ver jük
az  isz la miz must az  isz lám mal. Az
isz la mis ták  cél ja  isz lám  ál lam(ok)
meg ala pí tá sa  az  egész  vi lá gon.  A
hat va nas évek től kezd ve va gyunk ta -
núi re isz la mi zá ci ós hul lám nak, az
olyan  szer ve ze tek  meg erő sö dé sé -
nek, mint a Musz lim Test vé ri ség, a
Ha masz, a Hez bol lah. Az el múlt évi
„arab ta vasz” el ső hó nap ja i ban nem
le he tett hal la ni az isz lam is ták sze re -
pé ről, csak ké sőbb jöt tek elő. 
Bár a Nyu gat szá má ra ag gasz tó nak

tű nik a fel lé pé sük, az elő adó nyu ga -
lom ra in tett, már csak azért is, mert
az isz la miz mus is sok fé le. Az isz la -
mis ták ar ra fi gyel mez tet nek, hogy ma
nem a tisz ta isz lám ér vé nye sül, ezért
vissza kell tér ni hoz zá, hogy az élet
va la mennyi te rü le tét át has sa. Prog -
ram juk  sze rint  az  isz lám or szá gok
gaz da sá gi-po li ti kai  éle té ben  az
egyen lő ség nek, igaz sá gos ság nak, jó -
ra tö rek vés nek kel le ne ér vé nye sül nie.
A dzsi hád csak bi zo nyos ese tek ben
je lent há bo rút, egyéb ként pe dig ál ta -
lá ban erő fe szí tés Is ten aka ra tá nak tel -
je sí té sé re.
Az  isz lám  alap ve tő en  kö zös sé gi

szem lé le tű, az egyén re mint a kö zös -

ség tag já ra te kint. Ez zel kap cso lat ban
tért rá Ros to vá nyi Zsolt a nők höz va -
ló  vi szony  kér dé se i re:  a  há zas ság
kö te le zett ség Is ten és egy más iránt
(Ko rán 30,21). Nő és fér fi egyen lő, de
sze re pük nyil ván nem egy for ma: a
fér fi  fel ada ta  a  csa lád  el tar tá sa,  a
nőé az el lá tá sa, de mind annyi uk nak
hí vők nek kell  len ni ük  (9,71; 49,13). 
Az isz lám előt ti Ará bi á ban a tör -

zsek ál lan dó há bo rús ko dá sa, a fér fi -
ak hi á nya mi att egy fér fi nak akár hány
fe le ség le he tett, a Ko rán (4,3) azon -
ban a fe le sé gek szá mát négy re kor -
lá toz ta.  A  lány cse cse mők  az előtt
gya ko ri meg ölé se az isz lám óta ti los.
A fér fi ak ezen előz mé nyek kö vet kez -
té ben még is „egy fok kal” a nők fö lött
van nak (2,228; 4,34), és csak két nő
ta nús ko dá sa  ér het  föl  egy  fér fi é val
(2,282). A fiú, mi vel csa lád fenn tar tó
lesz,  két szer  annyit  örö köl, mint  a
lány (4,176). A hí vő nők süs sék le a
sze mü ket az elő írás sze rint, de nem
egy ér tel mű, hogy mi „a nő ékes sé ge”,
„dí sze” (24,31), ame lyet el kell ta kar -
nia (33,53.59). 
Ez zel kap cso lat ban szólt az elő -

adó a so kat vi ta tott női vi se let ről: a
ni káb csak a sze met hagy ja sza ba -
don, a bur ka a szem nél is rá csos, a
hidzs áb (ken dő) pe dig sok fé le és di -
va tos is le het. Egy ál ta lán nem biz -
tos,  hogy  a  ken dő  az  el nyo mást
szim bo li zál ja. Ugyan ak kor  isz lám
fe mi niz mus  is  van. Ami  a  fun da -
men ta liz mus és a nők vi szo nyát il -
le ti, a leg több nő ön ként el fo gad ja,
hogy fel ada ta a csa lád el lá tá sa, hogy
ez a ren del te té se.
Ros to vá nyi pro fesszor kér dé sek re

vá la szol va el mond ta, hogy a je len le -
gi isz lam is ta tö rök kor mány a né met -
or szá gi tö rö kö ket elő őrs nek te kin ti,
ugyan ak kor  bá to rít ja  őket,  hogy
ta nul ja nak meg né me tül. A fran cia -
or szá gi  és  ang li ai  musz li mok nak
sok kal ke vés bé van nak nyel vi prob -
lé má ik. A musz li mok több sé ge el -
kü lö nül ve kí ván él ni. 

Az isz lám sze re pe a csa lá dos be -
ván dor lás sal erő sö dött meg – amíg
csak a ven dég mun ká sok jöt tek Eu -
ró pá ba, sok kal ki sebb volt. A prob -
lé ma, a bi zal mat lan ság köl csö nös, s
ez Eu ró pá ban táp lál ja az ide gen el le -
nes sé get. Egy elő re nincs iga zán meg -
ol dá si ja vas lat, a „mul ti kul ti” el ve té -
se még nem te kint he tő an nak.
Kér dés volt az is, hogy mennyi re re -

á lis az isz lám al kal maz ko dá sa. A Nyu -
gat tal va ló érint ke zés so rán az iszlám
ket té vált mo der nis ta és fun da men ta -
lis ta irány zat ra, amúgy pe dig a gaz da -
sá gi  és  po li ti kai  élet  nem az  isz lám
alap ján  zaj lik.  A  fun da men ta lis ták
töb bek kö zött ezért is tá mad ják min -
de nek előtt a sa ját kor má nya i kat. 
Az  isz lám  a  mai  vi lág hoz  al kal -

maz kod va sem lesz in di vi du a lis ta, de
le het bé kés, hi szen az alap ér té kek te -
kin te té ben nincs (je len tős) kü lönb ség.
Eu ró pa la kos sá ga fogy, a musz li mok

fi a ta lod nak,  öt ven-het ven  szá za lé -
kuk húsz év alat ti. A nyolc van mil li ós
Egyip tom la kos sá ga évi egy mil li ó val
nő. Ka i ró ban kül vá ro sok kal együtt ti -
zen öt-húsz mil li ó an él nek, több eme -
le tes uta kat kell épí te ni. 
Az  isz lám  szá má ra  ér tel met len

az  ön gyil kos ság,  de  az  ön gyil kos
me rény lő ki vé tel; ha va la mi lyen ne -
mes nek mi nő sí tett tet tet hajt vég re,
ak kor már tír. A mi eu ró pai fo gal ma -
ink sze rin ti ate iz mus „nul la”, ne he zen
ér tel mez he tő, ha son ló kép pen a sze -
ku la ri zá ció is.
Vé gül a sa rí á ra vissza tér ve: az isz -

lám or szá gok több sé gé ben nem ez
az alap a gya kor lat ban, kü lö nö sen
nem a bün te tő jog ban, egyes or szá -
gok  (pél dá ul  Af ga nisz tán,  Sza úd-
Ará bia) ki vé te lé vel. Az egyip to mi
szár ma zá sú  Ta riq Ra ma dan ox -
for di pro fesszor, a re form irány zat
egyik  leg is mer tebb  kép vi se lő je
(nagy ap ja volt a Musz lim Test vé ri -
ség meg ala pí tó ja) sze rint, ha a sa rí -
át em ber al kot ta, ak kor vál toz tat ha -
tó, és ak kor ana ló gi á kat kell ke res ni
a mindenkori hely ze tek re.
Ros to vá nyi pro fesszor elő adá sá nak

egyet len órá ja alatt a je len lé vők ren -
ge teg  in for má ci ó val  let tek  gaz da -
gab bak.  Az  elő adó  je len tő sen  ár -
nyal ta az isz lám ról al ko tott ké pet, de
a prob lé mák ra is rá mu ta tott, kü lö nö -
sen a nyu gat-eu ró pai musz lim la kos -
ság gal kap cso lat ban. Köz ben óvott az
(el ha mar ko dott)  ál ta lá no sí tá sok tól
– vé gül ígé re tet tett a foly ta tás ra.

g SzEnt pé tEry Pé tEr

Aziszlámfundamentalizmusésanők
Ros to vá nyi Zsolt elő adá sa

b Az egyik leg is mer tebb ma gyar isz lám szak ér tő, RostoványiZsoltpro fesszor,
a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem rek to ra volt áp ri lis 26-án, csü tör tö kön
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa Val lás kö zi Bi zott sá -
ga nyílt ülé sé nek ven dé ge. Be ve ze té sül fel hív ta a fi gyel met, hogy az isz -
lám ra még in kább jel lem ző a „to ta li tás” igé nye, mint más val lá sok ra.
Ugyan is en nek az „or ga ni kus val lás nak” a ta ní tá sa sze rint min den ki musz -
lim, csak (még) nem tud ja. Ha min den ki rá éb red er re, ak kor lesz bé ke.
Az isz lám kö ve té se a bé ke kö ve té se; az iszlám szó, amely nek je len té se
„alá ve tés, meg adás”, ugyan abból a tőből származik, mint a hé ber salóm.

álláshirdetés
A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um a 2012/13-as tan év től
fi zi ka vagy fi zi ka–bár mely sza kos kö zép is ko lai ta nárt ke res. Ér dek lőd -
ni az in téz mény igaz ga tó já nál, a 96/510-172-es te le fon szá mon le het.
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b Ez olyan sok, hogy az már-
már sokk! Más do log el mé -
leti úton ar ra a kö vet kez te -
tés re jut ni a tár sa dal mi
vál to zá sok, ba jok lát tán,
hogy a mai Ma gyar or szá -
gon bár ki ke rül het egyik
nap ról a má sik ra ki lá tás ta -
la nul ki szol gál ta tott hely -
zet be, s megint más ezt
va ló di em be ri sor so kon
iga zol va lát ni, ta pasz tal ni. 

Nem hit tem a sze mem nek,
ami kor a ré gi új ság író kol lé ga,
a talp ra esett, agi lis Vi téz Pé ter
lé pett ab ba a szo bá ba, ahol én
az  Ol ta lom  Sze re tet szol gá lat
haj lék ta lan kli en se i re vá ra koz -
tam… Még küz döt tem a za var -
ral, ho gyan kell ilyen kor vi sel -
ked ni, mennyit sza bad ki mu -
tat ni  a  döb be net ből,  ami kor
jött a kö vet ke ző meg hök ken tés
a ve le ér ke zett hölgy ré szé ről,
pe dig csak be mu tat ko zott: 

– Dr. Sis ka And rás né, Edit
va gyok. 
Nyílt te kin te tű, érett asszony

for dul fe lém bi za lom mal, csak
a hang ján ér zek né mi fe szült -
sé get.

– És ak kor mi ért ta lál ko -
zunk mi eb ben a pro jekt ben? 
Edit  ér ti  kér dé se met,  de

nem a dok tor né ság és a haj lék -
ta lan ság  egy mást  ki zá ró  el -
len té tét  igyek szik  fel ol da ni,
ami kor vá la szol: 
– Ke rül né ha az em ber olyan

hely zet be, hogy meg bi csak lik az
éle te. Biz tos fur csán hang zik, ha
si e tek hoz zá ten ni, hogy ön hi bá -
ján kí vül is meg tör tén het, aho -
gyan ve lem meg esett. Tu dom,
hogy  egye dül  is  ki mász tam
vol na a baj ból, csak sok kal ké -
sőbb.  A  be teg  nagy né né met
ápol tam, és mi kor el vesz tet tem
őt,  két  na pon  be lül  el  kel lett
hagy nom a la kást, mert a tu laj -
do nos  így  akar ta.  Az  idő za -
var ban  rosszul  vá lasz tot tam
al bér le tet. Hi á ba volt hi va ta los
szer ző dés, két hó nap után a fő -
bér lő úgy dön tött, hogy a test -
vé ré hez uta zik hosszabb idő re,
s nem hagy ja a la kást vad ide -
gen re. És én így ke rül tem az ut -
cá ra, majd az Ol ta lom Sze re tet -
szol gá lat át me ne ti szál ló já ra…
Hogy  előt te  volt  még  egy

ki me rí tő, el nyúj tott, ádáz csa -
tá kat ma gá ban fog la ló vá lá sa is,
ame lyet már nem bírt meg vív -
ni, és fel ad ta, azt csak sok kal ké -
sőbb  és  na gyon  szűk sza vú an
érin ti. Há rom éj sza kát töl tött az
éj je li me ne dék he lyen szem hu -
nyás nél kül, majd utá na jött a lé -
nye ge sen jobb kö rül mé nye ket,
szin te már al bér leti vi szo nyo kat
je len tő in téz mény fo ko zat. 
A rok kant nyug dí jas asszony

ere de ti leg pe da gó gus, de egész -
ség fej lesz tő men tál hi gi é ni kus
és  drá ma já ték  szer ve ző-ren -
de ző vég zett sé ge is van. Most
pe dig kert gon do zói OKJ-s bi -
zo nyít ványt szer zett. 
Aho gyan Vi téz Pé ter is, aki

mint ha most so vá nyabb len ne,
mint  ami kor  a  ki lenc ve nes
évek ben az Új Ke let cí mű na -
pi lap új ság író ja, tör de lő szer -
kesz tő je volt. Vagy csak a ko -
ra ta va szi nap tól mé lyül tek a
rán cok szél től bar nult ar cán?
– Egy sor rossz dön tés ered -

mé nye – vá la szol ja, mi kor a

hely zet okát fir ta tom. – Eb ben
vol tak  vál lal ko zói  dön té sek,
eb ből ki fo lyó lag anya gi csőd,
eb ből  ki fo lyó lag  ma gán életi
prob lé mák,  eb ből  ki fo lyó lag
úszott el min den: la kás, au tó
és  min den  más,  ami  csak
volt…  és  az  em ber  egy szer
csak ott ta lál ja ma gát egy hely -
zet ben, ami kor csak néz ki a
fe jé ből, hogy most ak kor ho -
gyan to vább… Na gyon jó volt
ez a prog ram, mert adott egy
kis se gít sé get, hogy új ra talp -
ra le hes sen áll ni.

– És ak kor va ló ban a park -
gon do zói szak ma az, amely re
eb ben a hely zet ben szük séged

van in for ma ti ka ta nár ként, új -
ság író ként, már a könyv ki -
adás ban is ki pró bált tör de lő -
szer kesz tő ként?
– Ez is egy faj ta le he tő ség,

mert el vi leg ez pi ac ké pes szak -
ma.  Nyír egy há zán  ren ge teg
zöld te rü let van, amelyet rend -
ben kell tar ta ni, és ha az em -
ber  al kal ma zott nak  áll  egy
cég hez, ame lyik eze ket ápol -
ja, az is jó. De ha szép las san
össze sze di a mun ká hoz szük -
sé ges  esz kö zö ket,  és  egy  kis
ma gán vál lal ko zást  tud  csa -
tol ni hoz zá, er re is van igény.

– Most eb ben gon dol kodsz?
– Eb ben  is. A  szá mí tó gép

előtt  vég zett  és  a  vál lal ko zói
mun ká hoz ké pest ez na gyon új
volt, sem mi kö zöm nem volt
az előtt a nö vé nyek hez, de épp
ezért én na gyon él vez tem, és
ér de kelt. Né ha vál ta ni kell. A
fel ső ok ta tás  so sem  lá tott
mennyi ség ben bo csát ja ki  az
in for ma ti ku so kat,  akik mind
oko sab bak már, mint én, mel -
let tük nem rúg ha tok lab dá ba
azon a pá lyán. Majd meg lát juk. 
A játsz ma már csak azért is

több esé lyes, mert Vi téz Pé ter
mo men tán szo ci á lis gon do zó -
ként az Ol ta lom Sze re tet szol gá -
lat al kal ma zott ja – tan fo lya mi
ta ná rai má ra a fő nö kei let tek a
pe da gó gus vég zett sé gű fi a tal -
em ber nek. A  haj da ni mé dia -
mun kást al kal mas nak ta lál ták
arra, hogy má so kért te gyen.

***

Fog-la-k – szó ta gol igen sza -
bály ta la nul De me Dó ra szo ci -
ál po li ti kus, ami kor az Eu ró pai
Unió haj lék ta la nok tár sa dal mi
és mun ka erő-pi a ci in teg rá ci -
ó ját  se gí tő  prog ram ját,  ezen
be lül a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Ol ta lom Sze re -
tet szol gá la tá nak  pro jekt jét
igyek szik ért he tő vé ten ni. 
A  nyír egy há zi  haj lék ta la -

no kért te vé keny ke dő szer ve zet
Komp lex se gít ség az ön ál ló
élet hez cí mű  pro jekt je  egy -
szer re  nyúj tott  tá mo ga tást  a

fog lal koz ta tás, lak ha tás és kép -
zés te rü le tén, mert csak így le -
het  ér de mi mun kát  vé gez ni,
ered ményt el ér ni. 
Pi ac ké pes  tu dást  iga zo ló

vég zett ség nél kül nincs mun -
ka hely, jö ve de lem nél kül nincs
lak ha tás, és meg él he tés nél kül
ta nul ni se le het, de a vegy tisz -
ta kép let be még sok-sok ap ró
za va ró mo men tum ve gyül. A
meg ol dás hoz hol or vo si – ad -
dik to ló gi ai –, hol pszi cho ló gi -
ai, men tá lis se gít ség kell, hol
pe dig  a  szo ci á lis  mun ká sok
szer te ága zó  szak ér tel me,  le -
gyen szó hi va ta li ügy in té zés -
ről, élet ve ze tés ről, pénz ke ze -

lés ről,  ál lás ke re sé si  tech ni -
kák ról. 
A  tár sa da lom ból  ki ta szí -

tott,  mert  va la hol  ku dar cot
val lott,  ön ér té ke lé sük ben
meg ren dült, sok fé le há nyat ta -
tás után egy cso port ba te relt
em be rek csak úgy te he tők al -
kal mas sá a mód sze res ta nu lás -
ra,  ha  egyé ni  tö rődést  kap
min den ki. Aki még a nyolc ál -
ta lá nos sal se vég zett, vagy na -
gyon rég fejezte be az iskolát,
an nak is, meg a böl csész vég -
zett sé gű dip lo más nak is meg
kell  tud ni  je gyez nie  a  nö vé -
nyek la tin ne vét épp úgy, mint
a mag ház föld vagy a per met -
szer ke ve ré si ará nyát, és em -
be re sen kéz be kell tud ni ven -
nie a ge reb lye nye lét! 
Az  a  komp lex  se gít ség,

ame lyet az Ol ta lom nyúj tott,
ki ter jedt  min den re,  mert  a
pro jekt ké szí tői ed dig fel hal -
mo zott ta pasz ta la ta ik alap ján
tu da to san vé gig gon dol ták, mi -
lyen ne héz sé gek át hi da lá sá hoz
ké rik az Eu ró pai Unió mint egy
negy ven négy mil lió  fo rin tos
tá mo ga tá sát.
– A leg na gyobb si ker, hogy

a  pro jekt  in ter disz cip li ná ris
be avat ko zá si le he tő sé get nyúj -
tott  –  ma gya ráz za  Bar to lo -
meu Iná cio Dez ano ve, az Ol -
ta lom szak mai igaz ga tó ja. – Itt
nem csak a szo ci á lis mun ká -
sok  szak ér tel mét  vet het tük
be a kli en se ink fel zár kóz ta tá -
sa ér de ké ben. Már a ki vá lasz -
tás nál or vos és pszi cho ló gus
se gí tett,  kik  le het nek  al kal -
ma sak,  hogy  vé gig vi gyék  a
pro jek tet, de me net köz ben is
min dig olyan szak em bert von -
hat tunk be, aki va ló ban a leg -
job ban  tu dott  ép pen  ak kor
se gí te ni. Mert volt rá pénz! Ha
van pénz, ak kor tu dunk va ló -
ban komp lex mó don dol goz -
ni és ered mé nye ket el ér ni.

– És mi lyen ered ményt ér -
tek el?
– A mi szak mánk ban ezt ne -

héz a szá mok nyel vén ki fe jez -
ni, de most meg pró bá lom. Száz

je lent ke zőt to bo roz tunk, kö zü -
lük  hu szon öten  al kal mas nak
mu tat koz tak arra, hogy vé gig -
csi nál ják a pro jek tet, és va ló ban
meg is sze rez ték a park gon do -
zói  ké pe sí tést. Négy  hó na pig
tud tunk  szá muk ra  mun ka le -
he tő sé get biz to sí ta ni kon zor -
ciu mi part ne rünk nél, a Vá ros -
üze mel te tő  és  Va gyon ke ze lő
Non pro fit Kft.-nél. Így mun ka -
ta pasz ta la tot is sze rez tek, vagyis
va ló di esélyt a va ló di mun ka -
hely re. Eb ben is se gít jük őket,
és part ner a mun ka ügyi köz -
pont is. De már je len leg is ti -
zen egy sze mély nek van mun -
ka jö ve del me kö zü lük. 
Ami a lak ha tást il le ti, ti zen -

he ten mer tek be le vág ni, hogy
a  meg ha tá ro zott  fel té te le ket
tel je sít ve – pél dá ul hogy jö ve -
del mük ből ta ka ré kos kod ni uk is
kell – meg pró bál ják ön ál ló al -
bér let ben foly tat ni az éle tüket.
A  jö vőt  fir ta tó  kér dés re  a

szak mai igaz ga tó a jö ve de lem
fon tos sá gát  em lí ti.  Akik  vé -
gig küz döt ték az el múlt mint -
egy két évet az Ol ta lom szak -
em be re i nek se gít sé gé vel, mind
na gyon  igye kez nek  és  akar -
nak. Ám hogy meg tud nak-e
áll ni egye dül és sta bi lan a lá bu -
kon,  az  azon  múlik,  lesz-e
rend sze res jö ve del mük. „Fog -
lak!” – su gall ják fe lé jük min den
mó don. A men to rok nak csu -
pán egy ké ré sük van: azon nal
szól ja nak, ha bár mi ben se gít -
ség re van szük sé gük.

***

– Az előtt én se gí tet tem má -
so kon, meg kel lett ta nul nom
kér ni és el fo gad ni a se gít sé get
– rí mel a fentiekre Edit só ha -
ja, aki na gyon há lás men to rá -
nak,  Pál Ist ván né nak. Sok
egyéb mel lett azért is, mert el -
ment ve le al bér le tet ke res ni…
– Van, amit én nem mond -

ha tok  el ma gam ról,  de ő  el -
mond hat ja  ró lam  a  fő bér lő -
nek,  és  ak kor már is  egy sze -
rűbb. Men to ra ink na gyon jó
tá ma sza ink, sze re tet tel és em -
pá ti á val for dul nak fe lénk.
– A min ket kö rül ve vő vad -

ka pi ta liz mus ban alig-alig van
le he tő ség ar ra, hogy az em ber
se gít sé get  kér hes sen.  Ide
azon ban  tény leg  le het  for -
dul ni!  Le het,  hogy  elő ször
csak  meg hall gat nak,  mert
azon nal nem tud nak se gí te ni,
de akar nak, így az tán előbb-
utóbb a meg ol dás is meg lesz
– told ja meg Pé ter.

– Szá mít-e eb ben, hogy ezt
a szer ve ze tet az evan gé li kus
egy ház tart ja fenn, az zal a
spi ri tu á lis hát tér rel, amely
ezek nek az em be rek nek is se gít -
sé gé re le het? – kér dez zük vé -
gül a szak mai igaz ga tót:
– Igen, ez egy plusz man kó.

Az a baj, hogy eze ket a ter mé -
sze tes erő for rá so kat, ame lyek
lé tez nek ben nünk, ész re sem
vesszük,  pe dig  ezek  nél kül
igen  nagy  baj ban  len nénk.
Csak mi kor ful dok lunk, ak kor
vá lik vi lá gos sá, hogy a le ve gő
mennyi re fon tos. Si ke rünk zá -
lo ga, hogy egy há zunk lel ki tá -
ma szát a szo ci á lis szak má val és
kül ső  szak mai  se gít ség gel
egye sít ve több szö rös se gít sé get
ad ha tunk  a  haj lék ta lan  em -
be rek nek.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

Foglak!
Komp lex se gít ség nyír egy há zi haj lék ta la nok nak

nyugdíjaslelkészcsaládokösszejövetele

A nyug dí jas lel kész csa lá dok szo ká sos össze jö ve te le a De -
ák té ren má jus 4-én, pén te ken fél 10-kor lesz, ame lyen Var -
ga György nyu gal ma zott es pe res szá mol be ar ról, ho gyan
ta pasz tal ta meg Is ten ke gyel mét lel ké szi szol gá la tá ban. Sze -
re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket.

h i r d e t é S

konferenciaaSzepességről
ésprof.johanngenersichmunkásságáról

Ma gyar or szág  bé csi  nagy kö vet sé gén  és  a  Col le gi um
Hun ga ri cum ban kon fe ren ci át szer vez nek má jus 8–9-én,
amely nek té má ja a Sze pes ség és prof. Jo hann Ge ner sich
(1761, Kés márk – 1823, Bécs) mun kás sá ga. Az Evan gé li -
kus Élet az el múlt évek ben több al ka lom mal is fog lal ko -
zott ha sáb ja in a sze pes sé gi cip szer, szlo vák és ma gyar or -
szá gi evan gé li kus kap cso la tok kal. 
A  kon fe ren cia  rész le tes  prog ram ja  meg te kint he tő  a

www.locs ei te me to.eol dal.hu hon la pon, a részt vé tel in gye nes.
Elő adást tart Czen the Mik lós, az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár igaz ga tó ja, aki a sze pes sé gi evan gé li kus vo nat ko zá sú
tör té ne lem és egy ház tör té net is me rő je és ku ta tó ja. 

Dr. Tan kó At ti la, 
a bu da pes ti Dr. Ge ner sich An tal Ala pít vány tit ká ra

h i r d e t é S

A köz ség ün nep sé gé be il lesz -
ke dő át adá son Bu da An na má -
ria, az Or szá gos Egy há zi Iro -
da Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve -
ze tő je kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket, majd Lá zár Zsolt, a
Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség  igaz ga tó
lel ké sze is mer tet te a klub lét -
re jöt té nek tör té ne tét. El mond -
ta, hogy a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház és Ör mény kút
kö zött 2011-ben jött lét re az a
meg ál la po dás, mely nek ér tel -
mé ben a köz ség ti zen öt év re
át ad ja az egy ház nak volt is ko -
lá ja  épü le tét  sze re tet szol gá -
la ti hasz ná lat ra. 
A fel újí tást Csík At ti lá nak,

a  sze re tet szol gá lat  gaz da sá gi
igaz ga tó já nak  ve ze té sé vel  az
Ivá nyi  Épí tő mes ter  Kft.  vé -
gez te. A be ru há zás 24,7 mil lió
fo rint ba ke rült. Az in téz mény
a jö vő ben idő sek és fo gya ték -
kal élők el lá tá sát vég zi. „Re mél -
jük és bí zunk ab ban, hogy az
el ső ti zen öt évet még sok esz -
ten dő fog ja kö vet ni” – mon -
dot ta az igaz ga tó-lel kész. 

Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let püs pö ke
szen tel te fel az Idő sek Klub ját,
mel let te Lá zár Zsolt és No bik
Er zsé bet, a Szar vas-Új temp lo -

mi  Evan gé li kus  Egy ház köz -
ség he lyet tes lel ké sze szol gált.
A sza lag ün ne pé lyes át vá gá sát
Sza kács Já nos né,Ör mény kút
pol gár mes te re, Ra dos né Len -
gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő és Ba bák Mi hály, Szar -
vas  vá ros  pol gár mes te re  vé -
gez te el (képünkön).
Az épü let ben ki ala kí tott is -

ten tisz te le ti te rem fel szen te lé -
sé vel  együtt  há rom  kis gyer -
mek meg ke resz te lé sé re is sor
ke rült. Gáncs Pé ter a ke resz -
te lé si  ige hir de tés ben  ar ról
szólt, hogy mi ként az egy ko -
ri kút vi zet s így éle tet adott a
szom ja zó ál la tok nak, úgy ad
éle tet a ke reszt ség vi ze is az Is -
ten re  szom ja zó  em ber nek.
„Olyan in téz mény ben – idő -
sek  ott ho ná ban  –  va gyunk,
ahol új mi nő sé gű éle tet is kap -
hat az öreg, be teg em ber. És a
ke resz te lés azt is mu tat ja, hogy
van jö vő je is, van foly ta tá sa is
az élet nek, Krisz tus né pé nek”
– mon dot ta a püs pök.
Az  Idő sek  Klub já nak  át -

adá sa után Gáncs Pé ter Ör -
mény kút köz ponti ün nep sé -
gén vett részt, és kö szön töt te
a köz ség pol gá ra it és a meg je -
lent ven dé ge ket.
g Wisz ki dEnsz ky And rás

Keresztelők
azidősekklubjában

b Ör mény kút köz ség Bé kés me gyé ben, a szar va si kis tér ség -
ben ta lál ha tó. Ne ve a tö rök idők ben Ma gyar or szág ra
me ne kült ör mény ke res ke dők em lé két őr zi, akik a te rü -
let egy ko ri bér lői vol tak, és az itt ta lál ha tó kút nál itat ták
ál la ta i kat. A kör nyék ta nya so ra i ból 1952-ben ön ál ló köz -
ség gé vált Ör mény kút az el múlt hét szom bat ján ün ne pel -
te meg ala ku lá sá nak 60. év for du ló ját. Ezen az al kal mon
ad ták át a szar va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat ör -
mény kú ti Idő sek Klub ját.

Vitéz Péter, Gajdos Csabáné, dr. Siska Andrásné, Valkóczki László
(a projekt résztvevői)
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El va ló vi lá go so dott vi lá gunk ban rit -
ka  az  iga zán  ér ték te rem tő  mű sor.
Szin te  min den  csa tor nán  lát ha tók
csacs ka szé ri ák, ott van nak a kí ná lat -
ban a szenny csa tor nák au dio vi zu á -
lis Ar mag ed don nal fel érő, a kul tu rált
em ber szá má ra néz he tet len, tel je sen
vál lal ha tat lan és ér dek te len „ce leb -
mű so rai”, tá mad nak az agy mo só, az
egyéb ként a gaz da sá gi vál ság gal meg -
ren dü lő fél ben lé vő fo gyasz tá si tár sa -
dal mat erő sí te ni szán dé ko zó bu gyu -
ta rek lá mok. 
Egy részt ezek el len sú lyo zá sa ként,

más részt  az  evan gé li um  mo dern
esz kö zök kel va ló köz ve tí té se ként is
ér té kel he tő a Ma gyar Te le ví zió egyes
csa tor ná ján fu tó, A Szö vet ség cí mű
mű velt sé gi ve tél ke dő. 
Őszin tén szól va jól esik le ír ni ezt a

két utób bi szót, ugyan is az el múlt jó
né hány év ben lé nye gé ben nem volt
eb be a ka te gó ri á ba so rol ha tó mű sor
egyik ma gyar csa tor nán sem. Sok szor
em le ge tik a „szak ér tők” en nek in dok -
lá sa ként,  hogy  nincs  igény  ezek re,
más kor a ma gas elő ál lí tá si költ sé gek -
re hi vat koz nak, ami kor vissza uta sí -
ta nak egy-egy eh hez fog ha tó kez de -
mé nye zést.  Az  iga zi  kvíz gu ruk  –
ide so ro lom a sze rin tem két leg na -
gyobb for má tu mú kvíz mes tert, Vá -
gó Ist vánt és Eg ri Já nost – azon ban
tud ják:  a  ma gyar  já té kos  nem zet,
ta lán az át la gos nál is job ban kap ha -
tó a meg mé ret te tés re. (Azt vi szont
nem  ál lí ta nám,  hogy  könnyű  ná -
lunk a ka me rák előtt ol dott han gu -
la tot te rem te ni, er re sok kal al kal ma -
sab bak az ame ri ka i ak, akik a sze rep -
lést és a szó min den fé le ér tel mé ben
vett  ex hi bi ci o niz must  jó for mán az
anya tej jel szív ják ma guk ba.) 
Ezen kí vül Eg ri Já nos azt is szok ta

mon da ni, hogy nem iga zán a pénz
mennyi sé gé től függ, mi lyen szín vo -
na lú mű sort ké szí te nek – és eb ben
min den bi zonnyal iga za van, gon dol -
junk csak az ál ta la ve ze tett, a pu ri tán -
sá gig le csu pa szí tott, még is nagy si ke -
rű kvíz so ro za tok ra, olya nok ra, mint
a Le het egy kér dés sel több? vagy a Kér -
dezz! Fe le lek, de ide ve het jük Vá gó
Ist ván Van ben ne va la mi cí mű pro -
duk ci ó ját is. (A mai kor vi szo nya i ra
jel lem ző, hogy utób bi mű sor ve ze tő
egy  kis  csa tor nán,  a  Sto ry  4  té vén
tud ta meg va ló sí ta ni – éle té ben elő -
ször – leg alább rész ben sa ját szín vo -
na las já ték öt le tét, ami most át Vá gó
cím mel lát ha tó.)
Úgy  lát szik,  most  volt  fo ga dó -

kész ség  a  köz szol gá la ti  te le ví zi ós
mű sor gyár tás ré szé ről egy kvíz so ro -
zat ra – il let ve ket tő re, hi szen je len -
leg is sze re pel a te le ví zi ó ban a Ma -

radj tal pon!–, rá adá sul egy ed dig so -
ha ki nem pró bált té má ban, amit a
ke resz tény hí vek öröm mel kons ta tál -
hat nak.

A Szö vet ség cí mű mű sor ré szint
ha gyo mány tö rő – ami a te le ví zi ó -
zást il le ti –, hi szen tud tom mal so -
ha nem volt ki fe je zet ten a Szent írás -
ról szó ló ve tél ke dő a köz szol gá lati
csa tor nán, ugyan ak kor vissza nyú lik
a gyö ke rek hez, és a ke resz tény ség
szá má ra  leg fon to sabb ér té kek re  is
rá vi lá gít, al ka lom ad tán pe dig a meg -
vál tás mű vé nek leg ap róbb rész le te -
i re is rá kér dez. 

A ha gyo mány tö rés mel lett ugyan -
ak kor ha gyo mány ápo ló, sőt – ha si ke -
res lesz, és so kan né zik eb ben az idő -
sáv ban – hosszú tá von ha gyo mány te -
rem tő is le het. Mind ez per sze mű sor -
po li ti ka kér dé se  is. Az vi szont  tény,
hogy sok olyan kér dés hang zik el A
Szö vet ség ben, amely re a vá lasz ta lán
nem jut eszé be rög tön az em ber nek,
de ha meg hall ja a meg ol dást, rá csap a
hom lo ká ra, mond ván: „Tud tam!” 
Ez az ef fek tus jel zi, mi lyen mé lyen

él a köz tu dat ban a zsi dó-ke resz tény
kul túr kör, amely nek ápo lá sá ra, ter -
jesz té sé re és a fi a ta labb ge ne rá ci ók -
kal va ló meg is mer te té sé re vál lal ko -
zik ez a ve tél ke dő. Ez utób bi vo nat -
ko zá sá ban ugyan ak kor ki csit meg -
mo so lyog ta tó  a  hat éves  kor ha tárt
jel ző 6-os ka ri ka a mű sor köz ben a
kép er nyő al só sar ká ban, fő leg Jé zus
mon dá sá nak fé nyé ben: „En ged jé tek
hoz zám a kis de de ket!”

A mű sor nak nem tit kol tan a játsz -
va ta ní tás is a cél ja; ezt cé loz za az a
meg ol dás, hogy az egyes kér dé sek –
ame lye ket  Sza bó Kim mel Ta más
szín mű vész  tesz  fel  az  egy más sal
ve tél ke dő csa lá dok nak – egy puzzle
egy-egy da rab já hoz kap cso lód nak, és
a ki ra kós já ték adott rész le té re a he -
lyes vá lasz „ju tal ma ként” de rül fény.
A puzzle for má já ban fel adott, bib li -
ai  té má jú  kép ző mű vé sze ti  al ko tá -
sok kö zött ta lá lunk egy sze rűb be ket
és ke vés bé könnyen meg fejt he tő ket
egy aránt, sok szor pe dig na gyon ko -
moly  mű vé szet tör té ne ti  hát tér rel

kell  bír nia  a  meg fej tés hez  an nak,
aki pon tot akar sze rez ni. 
A Szent írás tör té ne te it fel dol go zó

kér dé sek  kö zött  is  szé les  a  ská la  a
könnyen meg fejt he tő és az egé szen
ne héz fel ad vá nyok kö zött, a meg ol dást
azon ban se gí ti, hogy meg ad ják a le het -
sé ges vá la szo kat, kö zü lük kell ki vá lasz -
ta ni a meg fe le lőt. A csa lá dok mel lett
ál ló men to rok – Fe ke Pál és Pus kás
Pé ter– a já ték fe szült sé gét hi va tot tak
ol da ni, s ez leg több ször si ke rül is ne -
kik, bár időn ként kis sé sta ti kus nak
ér zem  a  je len lé tü ket.  Két ség te len
azon ban, hogy po én ja ik kal, az ap ró
ku lissza tit kok el áru lá sá val a leg ko mo -
lyabb té má kat is kö ze lebb tud ják hoz -
ni az át lag té vé né ző höz. 
Ugyan ez  igaz  a  ze nés  be té tek re

vagy  az  egyes  fil mek re  vo nat ko zó
kér dé sek re is, ame lyek szin tén bib li ai
té má kat dol goz nak fel. Az pe dig ki fe -
je zet ten jót tesz a mű sor nak, hogy csa -

lá di for má ban mé rik össze tu dá su kat
a ver seny zők, ez a ma nap ság meg té pá -
zott te kin té lyű csa lád in téz mé nyének
nép sze rű sí té se ként is fel fog ha tó.
A mű sor egy szer re vál lal há lás és

há lát lan fel ada tot. Há lás a kül de té se
ab ban a te kin tet ben, hogy igen csak
sok fé le és ér de kes kér dést le het fel ten -
ni a Bib lia tárgy kö ré ből, s ez rá mu tat -
hat ar ra, hogy az Írás bi zony az in for -
má ci ók  kin cses tá ra  is  –  azon fe lül
ter mé sze te sen, hogy lel ki táp lá lé kul
szol gál a hi tü ket nap mint nap meg -
élők nek. Más fe lől azon ban há lát lan a
sze rep ab ból a szem pont ból, hogy a

mai sze ku la ri zált vi lág ban meg le he -
tő sen ke ve sen fi gyel nek a Bib lia hí vó
sza vá ra; az in fo kom mu ni ká ci ós tár sa -
da lom ban  az  in for má ció ára dat ból
ne héz ki ros tál ni az iga zi ér té ke ket. Ar -
ról már nem is be szél ve, hogy a Szent -
írás ban sze rep lő egy-egy  igaz ság ról
nem elég hal la ni, ha nem íz lel get ni kell,
gon dol kod ni fö löt te. 
Ez len ne az iga zi ér tel me A Szö vet -

ség nek, en nek ered mé nyét azon ban
nem le het azon nal – mond juk egy
köz vé le mény-ku ta tás sal – le mér ni.
Hogy be érett-e a mű sor gyü möl cse,
az csak hosszú évek múl tán ta pasz -
tal ha tó meg iga zán – pél dá ul ab ból,
ha a tár sa da lom ban el in dul egy faj ta
pa ra dig ma vál tás, a je len le gi nél töb -
ben kez de nek el ko mo lyan ér dek lőd -
ni a Bib lia ta ní tá sa iránt, és nem kap -
csol nak át a pár hu za mos csa tor ná kon
fu tó szap pan ope rák ra.

g Csa tá ri BEn cE

Azigaziérték
A Szö vet ség cím mel ja nu ár 14-én in -
dult új mű velt sé gi ve tél ke dő so ro zat
a Ma gyar Te le ví zió egyes csa tor ná -
ján. A mű sor, amely nek ka rá cso nyi
be ha ran go zó adá sa nagy si kert ara -
tott, húsz hé ten át (jú ni us 2-ig) irá -
nyít ja a köz szol gá la ti csa tor na né ző -
i nek fi gyel mét a Szent írás ra. 

A Szö vet ség olyan csa lád köz pon tú
te le ví zi ós so ro zat, amely min den ki
szá má ra  be fo gad ha tó  for má ban
reflek tál a Bib lia meg ha tá ro zó ér té -
ke i re, s tár ja fel köz ért he tő for má ban
az em be ri kul tú ra szer te ága zó tör té -
ne tét. A Ko ós György ren dez te ve tél -
ke dő so ro zat ban a leg fi a ta lab bak tól az
idő se kig min den ge ne rá ció pró bá ra
te he ti tu dá sát, hi szen a já ték ban öt -
fős csa lá di csa pa tok (anya, apa és há -
rom gyer mek) mé rik össze tu dá su kat.
A kér dé sek, meg fej ten dő fel ada tok

azok ból  az  ér té ke in ket  mind má ig
meg ha tá ro zó bib li ai tör té ne tek ből in -
dul nak ki, me lye ket az év szá za dok fo -
lya mán  a  mű vé szet  is  szám ta lan -
szor fel dol go zott, így a ver seny ző csa -
lá dok nak sok ol da lú tu dás ról, szer te -
ága zó  is me re tek ről  kell  ta nú sá got
ten ni ük.
A szom bat dél utá non ként 16.30-

tól su gár zott ve tél ke dő mű sor ve ze -
tő je Sza bó Kim mel Ta más szín mű -
vész, ál lan dó se gí tői Fe ke Pál, A Tár -
su lat sze rep osz tó-vá lo ga tó  mű sor
győz te se  és  a nép sze rű  elő adó mű -
vész, Pus kás Pé ter. (A Ma gyar Te le -
ví zió a vál toz ta tás jo gát fenn tart ja!)

ajátékmenete
Min den adás ban két csa lá di csa pat
ve tél ke dik  egy más sal.  Az  elő ze tes
sze rep lő vá lo ga tás  alap ján  az  adás
kez de tén a  stú di ó ban min dig húsz
csa pat ül. A já ték vil lám ve tél ke dő vel
kez dő dik, amely el dön ti, az nap ki ke -
rül ver seny be. Akik nem ke rül nek já -
ték ba, az adott adás né zői lesz nek, de
a kö vet ke ző adás ban új ra esé lyük van
ját sza ni. A be ug ró kér dés min dig az
az na pi tör té net re vo nat ko zik. 
Ezt kö ve tő en az adás ba ke rü lő két

csa pat tag jai föl áll nak a ma guk pult -
já hoz. A mű sor ve ze tő van a tér mér -
ta ni kö ze pén, mel let te a két ki ve tí tő.
A négy le he tő sé get kí ná ló, fe le let vá -
lasz tós kér dé sek nem csak szö ve ge sen
ol vas ha tók, ha nem be ját szá so kat is
mu tat az egyik ki ve tí tő – ki hasz nál -
va a köz szol gá la ti te le ví zi ók fan tasz -
ti kus ar chí vu má nak le he tő sé ge it, így
vég re iz gal mas for má ban meg je le nít -
ve a kvíz kér dé se ket is.
A já ték adá son ként há rom for du -

ló ból áll, for du lón ként más-más tí -
pu sú  kér dé sek kel.  A  já té kot  az  a
csa pat  nye ri,  ame lyik  több  pon tot
gyűj tött az nap. A vesz tes csa pat tól el -
kö szön nek, a nyer tes pe dig meg ha -
tá ro zott  pénz ju ta lom ban  ré sze sül,
va la mint to vább játsz hat a kö vet ke -
ző hé ten. (Ha ak kor is nyer, a to vább -
ju tás mel lett újabb egy ség nyi pénz -
zel gaz da go dik.)
A meg sze rez he tő pon tok mennyi -

sé ge és a for du lók ki ala kí tá sa le he tő -
sé get kí nál ar ra, hogy az ered mény az
utol só  for du ló ban  bár mi lyen  nagy
kü lönb ség ese tén is meg for dít ha tó le -
gyen, ez ál tal a já ték nem vá lik ér dek -
te len né, ha nem vé gig fenn tart ha tó az
iz ga lom, a né zők ér dek lő dé se.
Az  el ső  és  a  har ma dik  for du ló

kér dé se it a té ma kör höz kap cso ló dó
élő szín pa di pro duk ci ók ve ze tik be. 

d For rás: MTV
www.aszo vet seg.hu

(A Szö vet ség cí mű ve tél ke dő a Zik ku -
rat Szín pa di Ügy nök ség „vál lal ko zá -
sa”, elő ké szí té sé be és le bo nyo lí tá sá ba
– tu do má sunk sze rint – egyet len
ke resz tény fe le ke ze tet sem von tak
be. – A szerk.)

ASzövetség

b Mi ért tű nik úgy, hogy az egy há -
zi ese mé nye ken ke rü lik a hu -
mort? Az öröm, a hu mor és a ne -
ve tés lel ki aján dé kok, ame lyek
mel lő zé se csak a ká runk ra le het
– ír ja James Martin je zsu i ta
szer ze tes a Relevant ma ga zin -
ban. A cikk ben rá mu tat: Jé zus
föl di éle té nek túl nyo mó ré sze az
öröm ről szólt. 

Mar tin hi vat ko zik El ton Tru eb lo od
kvé ker szer ző Jé zus hu mo ra cí mű kö -
te té re, amely ben Tru eb lo od ki fej ti: ta -
lán az a prob lé ma, hogy mi vel el kell
mon da nunk Jé zus szen ve dé se it, ezért
a  szo mo rú  ré szek  el nyom ják  az
öröm te li e ket. Rá adá sul az evan gé li -
u mok ba csak vá lo ga tott tör té ne tek

ke rül tek be, vagy is az, hogy az evan -
gé li u mok nem na gyon ír nak ne ve tő
Jé zus ról, nem je lenti azt, hogy Jé zus
ko moly ar cú „fa po fa” lett vol na. 
Jé zus sze ret te egy be hív ni ta nít vá -

nya it és kö ve tő it va cso rá ra. Nem ne -
héz el kép zel ni a sa ját ta pasz ta la ta ink
alap ján sem, hogy mi lyen öröm te li,
vic ce lő dős, ne ve tős ese mé nyek le het -
tek ezek a va cso rák. Ezért kép ze lik el
pél dá ul egye sek a mennyet ban kett -
ként. És nem a fel sza ba dult öröm a lé -
nye ge az él ve ze tes va cso rák nak?
Az evan gé li u mok Jé zust az öröm

és já té kos ság em be re ként ír ják le – ál -
lít ja a je zsu i ta. Ugyan csak ne héz el -
kép zel ni, hogy egy jó tör té net me sé -
lő – mint ami lyen Jé zus is volt – ne
ér té kel né a hu mort. Jé zus tisz tá ban
le he tett az zal, hogy meg kell ra gad -
nia, le kell nyű göz nie hall ga tó sá gát. 

Tör té ne tei gyak ran éle sek és pro -
vo ka tí vak vol tak. Vég ső so ron ván -
dor pré di ká tor volt, aki nek gyor san le
kel lett köt nie hall ga tói fi gyel mét egy
vic ces tör té net tel, okos pél da be széd -
del  vagy  hu mo ros  ol dal vá gás sal.
Azon kí vül ta ní tá sá nak szá mos pont -
ja is vic ces nek, sőt ne vet sé ges nek tűn -
he tett el ső hal lás ra – pél dá ul hogy
sze res sük el len sé ge in ket, vagy hogy
imád koz zunk azo kért, akik ki vé gez -
nek min ket, és hogy het ven hét szer
bo csás sunk meg a má sik nak. 
Jé zus ta nít vá nyá vá fo gad ja azt a

Ná tá naélt,  aki  azt  kér de zi:  jö het
bár mi  jó Ná zá ret ből?  Ez  a  lé pé se
min den képp ar ra utal, hogy volt ér -
zé ke a hu mor hoz. 
A hu mor nél kü li Jé zus el kép ze lé -

se szin te eret nek ség – ál lít ja a je zsu -
i ta. – Ha ugyan is Jé zus em ber is volt,

ak kor nyil ván ren del ke zett ál ta lá nos
em be ri tu laj don sá gok kal, így ne ve -
tett és szen ve dett is. Aki nek egy ál -
ta lán nincs hu mor ér zé ke, az nem
em ber, ha nem ro bot. Ez az az egy -
ol da lú kép, amely sok ke resz tény ben
él  Jé zus ról.  Ugyan csak  ne héz  el -
kép zel ni, hogy a meg tes te sült Is ten
ne mo so lyog jon a vi lág ab szur di tá -
sa it lát va – ír ja James Mar tin. 
A Re le vant cí mű ame ri kai ke resz -

tény ma ga zin al cí me: God – Life –
Prog r es sive Cul tu re.Az az: Is ten – Élet
– Prog resszív kul tú ra. Az írást a je -
zsu i ta szer ze tes Menny és vi dám ság
közt (Bet ween Hea ven and Mirth) cí -
mű kö te té ből vet ték át, amely al cí me
sze rint ar ról szól, hogy mi ért van a lel -
ki élet köz pont já ban az öröm, a hu -
mor és a ne ve tés. 

d Ma gyar Ku rír / (szg)

Jézusviccesebbvolt,mintgondolnánk!

A Szövetség című vetélkedő „játékmesterei”: Puskás Péter, Szabó Kimmel Tamás és Feke Pál
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Hoz zá fűz te, a fi a ta lok, az öt ven év
alat ti ge ne rá ció szá má ra a könnyű -
ze ne vi lá ga sa já tos és könnyen ért -
he tő  kö zeg,  egy  olyan  nyel ve zet,
amellyel új ra le het fo gal maz ni az ősi
ko rá lo kat, ame lye ket egyéb ként Lu -
ther és a re for má ció ide jé ben is ar -
ra  szán tak,  hogy  el jut tas sák  az
evan gé li um üze ne tét az em be rek -
hez. Smi dé li usz Gá bor kér dé sünk -
re el mond ta: szá mos ma gyar or szá -
gi  evan gé li kus  egy ház köz ség nek

van er dé lyi test vér gyü le ke ze te, ezek
a mű kö dő kap cso la tok tet ték le he -
tő vé az er dé lyi tur nét.
„Eze ket  a  kap cso la to kat  nem -

csak gyü le ke ze ti szin ten ápol juk, ha -
nem  a  Szél ró zsa  ta lál ko zó kon,  a
két éven te meg ren de zett or szá gos if -
jú sá gi fesz ti vá lokon is, ami kor meg -
hív juk az er dé lyi if jú sá gi szer ve ze -
te ket,  vál lal ja nak  ak tív  sze re pet  a
szer ve zés ben” – me sél te a lel kész.

Ka lit Esz ter evan gé li kus lel kész,
az ese mény szer ve ző je el mond ta: az
együt tes sel feb ru ár ban ta lál ko zott

a fesz ti vált elő ké szí tő össze jö ve te -
len, ek kor szü le tett az öt let, hogy a
ze ne kar Er dély be is jöj jön el kon cer -
tez ni. 
Az er dé lyi tur né ál lo má sai kö zött

Ko lozs vár  mel lett  Bras só,  Apá ca,
Hosszú fa lu, Sep si szent györgy, Lú -
gos és Te mes vár sze re pelt.

g Kiss Előd-GEr gEly

(A Kró ni ka cí mű ko lozs vá ri na pi lap
áp ri lis 27-i szá má ban meg je lent írást
Kalit Eszter jóvoltából közölhetjük.)

Kolozsváronlépettfel
a„lutheránusBeatles”

f Folytatás az 1. oldalról

Má jus 26-án ven dé ge ket fo gad tak a
De ák té ren. Dinnyés Jó zsef dal tu laj do -
nos kár pát al jai köl tők üze ne tét hoz -
ta. Bor nem isza Pé ter, Fü ze si Mag da,
Ko vács Vil mos, S. Be ne dek And rás,
Vá ri Fá bi án Lász ló éne kelt ver se i vel
és a hoz zá juk kap cso ló dó tör té ne tek -
kel in dult a prog ram-elő ké szí tő nap.
Fü ze si Mag da ver se it a köl tő sze mé -
lyes tol má cso lá sá ban is hall hat ták a
di á kok. A köl tő a száz öt ven ezer fős
kár pát al jai ma gyar ság éle té ről, hét -
köz nap ja i ról is me sélt; sok kér dést tet -
tek fel a gye re kek az ott élők le he tő -
sé ge i ről, a ki sebb sé gi lét ről.
Kár pát al ja tör té nel mé ről, a ha tá ron

tú li ma gyar ság te rü le ti és lé lek szám -
be li meg osz lá sá ról, a ru szi nok kal va -
ló  sok  év szá za dos  kap cso la tunk ról
Med vigy End re be szélt. Meg em lí tet -

te a két há bo rú kö zött Cseh szlo vá ki -
á hoz tar to zó Kár pát al ja je len tő sebb
író it: Győry De zsőt, Sá fá ri Lász lót,
Ta más Mi hályt. Szót ej tett Ko vács
Vil mos ról és a For rás Iro dal mi Stú -
dió fi a tal író i nak al ko tá sa i ról.
Az osz tály össze gyűj töt te a négy

leg je len tő sebb  kár pát al jai  vá ros  –
Mun kács, Ung vár, Nagy sző lős, Be -
reg szász – leg fon to sabb lát ni va ló it,
Gom bás Ben ce össze ren dez te  az
anya got, Re mé nyi Or so lya és Sch lisz -
ka Zsó fia pe dig a ve tí tés alatt szak -
sze rű ide gen ve ze tő ként ka la u zol ta a
je len lé vő ket: meg je len tek előt tünk a
tér ség ter mé sze ti kin csei és ma gya -
rok épí tet te örök sé ge.
Ezen a dél előt tön is mer ked het tek

meg a he te di ke sek a négy na pos prog -
ram rész le te i vel is. Ba la zsé ron, Be reg -

szász mel lett, a Po gány csa lád egy ko -
ri kas té lyá ban lesz a szál lá suk. Ta lál -
koz nak a ba la zsé ri re for má tus gyü -
le ke zet  ifi se i vel,  meg lá to gat ják  az
óvo dát, meg is mer he tik a né hány száz
lel kes fa lu éle tét. Tör té nel mi lát ni va -
lók ban sem lesz hi ány: Be reg szász vá -
ro sát, Husz tot, Mun kács vá rát és vá -
ro sát,  a  gu lág ra  hur col tak  szoly vai
em lék mű vét  is  fel ke re sik,  s  fel ka -
pasz kod hat nak  a  Ve rec kei-há gó ra.
Be reg szá szon  ma gyar  is ko lá sok kal
lesz kö zös sport prog ram juk, de lát ni
fog nak ha tá ron túl mű kö dő ma gyar
szer kesz tő sé get  is:  a  Be re gi Hír lap
mun ka tár sai  mu tat ják  be,  ho gyan
ké szül Kár pát al ján egy ma gyar új ság. 
A Ha tár ta la nul prog ram lé nye ge,

hogy a ha tá ron tú li ma gyar ki sebb -
sé get meg lá to ga tó di á kok olyan prog -
ram ré sze sei le gye nek, amely mind -
két fél szá má ra hasz nos. A részt ve -
vők  konk rét  iro dal mi,  tör té nel mi,
mű vé szet tör té ne ti, föld raj zi és egyéb
tan tárgy hoz  kap cso ló dó  is me re tek
szer zé sén túl meg érez zék, mit je lent
ki sebb sé gi, ha tá ron tú li ma gyar nak
len ni. Lás sák, ho gyan élik meg ma -
gyar sá gu kat po zi tív mó don, mit je -
lent a ha za sze re tet, a szü lő föld höz
va ló  ra gasz ko dás  a  hét köz na pok -
ban. Le gye nek nyi tot tak, to le rán sak
a ha tá ron túl élő ma gya rok prob lé -
mái  iránt,  úgy  te kint se nek  rá juk,
mint bár mely, az anya or szág ban élő
hon fi tár suk ra.
A De ák té ri he te di ke sek aján dé kok -

kal is ké szül nek kár pát al jai út juk ra. Az
óvo dá sok nak plüss já té ko kat, gye rek -
ru há kat, a gim na zis ták nak köny ve ket,
a be reg szá szi Kos suth La jos Kö zép -
is ko la könyv tá rá ba könyv cso ma got
visz nek. Az iz ga lom, amellyel az in -
du lás nap ját vár ják, in do kolt: tud ják,
egy éve Fel vi dé ken meg ta pasz tal ták,
hogy a ha tá ron tú li ak olyan sze re tet -
tel fo gad ták, fo gad ják őket, ame lyet
át él ni kü lön le ges, más hoz nem ha -
son lít ha tó él mény.

g M. Tóth Ka ta lin

Kultúrákkeresztmetszetében
Pro jekt nap a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban

b A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um he te di ke sei mos ta ná ban igen
szor gal ma san ta nul má nyoz zák az in ter ne tes por tá lo kat, tér ké pe ket
és úti köny ve ket. Ké szül nek má ju si ki rán du lá suk ra: Kár pát al já ra
utaz nak a Határtalanul prog ram ke re té ben. Az elő ző tan év vé gén Fel -
vi dé ken, Bát kán és Ri ma szom bat kör nyé kén töl tött há rom na pot az
osz tály. Ak ko ri él mé nye i ket, ott szer zett ha tá ron tú li ta pasz ta la ta -
i kat egé szít he tik most ki a Beth len Gá bor Alap ke ze lő Zrt.-nek be -
nyúj tott – KultúrákkeresztmetszetébenKárpátalján cí mű – nyer tes
pá lyá zat se gít sé gé vel.

Az Ön 1%-ából sokan tanulhatnak
Támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.

Ez a felvétel történetesen nem Kolozsvárott, hanem a brassói katolikus templomban tartott koncerten készült

„Erősvárami
közösségünk”

b Nyílt na pot tar tott a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség áp -
ri lis 28-án, szom ba ton a MOM Kul tu rá lis Köz pont sza bad té ri szín -
pa dánál. Képeink a helyszínen készültek – írásunk az 1. oldalon.
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A „katedra” mögött: Dinnyés Zsózsef, Füzesi Magda és Medvigy Endre (állva)
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KET TőS Kö Té S BEn – DAR vAS  Jó z        

 e 2012. május 6. Evangélikus Életpanoráma

– Dar vas Jó zsef 1950 és 1972 kö -
zött töl tött be egy há zunk ban egy -
ház ke rü le ti  fel ügye lői  tiszt sé get,
előbb  a Bá nyai, majd  an nak meg -
szün te té se után a Dé li Egy ház ke rü -
let ben. 1950-ben a Bá nyai Egy ház -
ke rü let utol só sza ba don vá lasz tott
fel ügye lő jé nek,  dr. Vla dár Gá bor
volt  igaz ság ügyi  mi nisz ter nek  az
el tá vo lí tá sa  után  ke rült  sor  az  ő
egye dü li je lölt ként tör té nő meg vá -
lasz tá sá ra. És pe dig erő sen meg kér -
dő je lez he tő mó don.
Ere de ti leg  sen ki  nem  gon dolt  a

sze mé lyé re: Ocs kay Fri gyes nyu gal -
ma zott bank igaz ga tó, óbu dai gyü le -
ke ze ti tag volt az iga zi je lölt. Dar vas
– Mi hály fi Er nő höz, Olt Ká roly hoz és
má sok hoz ha son ló an – egy szer csak
elő tűnt szin te a sem mi ből mint bal -
ol da li el kö te le zett sé gű, evan gé li kus

hát te rű sze mély. A ké sőb bi püs pök,
De zsé ry Lász ló – ak ko ri ban óbu dai
pa ró kus lel kész – se gít sé gé vel hoz tak
egy vég zést Ocs kay el len. Kö zöl ték
ve le, hogy ha nem lép vissza, an nak
sú lyos kö vet kez mé nyei lesz nek. Ez -
zel el há rult az utol só aka dály Dar vas
meg vá lasz tá sa elől, aki nek iro dal mi
kö rök ben az úgy ne ve zett né pi írók
egyi ke ként jól is mert volt a ne ve. A
leg na gyobb ma gyar fa lu cím mel
Oros há zá ról írt szo ciog rá fi á ja emel -
te a je len tős írók kö zé. 

– Mi lyen volt a fel ügye lői szék fog -
la ló be szé de?
– Az Evan gé li kus Élet 1950. feb -

ru ár  26-i  szá má ból  ki gyűj töt tem
né hány fon tos ada tot a be ik ta tá sá -
ról. Itt ta lál ha tó Ve tő La jos püs pök
pré di ká ci ó ja  és  mel let te  Dar vas
szék fog la ló ja. Ez a szék fog la ló azért
na gyon nagy je len tő sé gű, mert lé -
nye gé ben  ez  Dar vas  leg hosszabb
meg szó la lá sa az evan gé li kus nyil vá -
nos ság előtt. Az új fel ügye lő nek az
ik ta tó is ten tisz te le ten mu ta tott ma -
ga tar tá sa vi szont azt mu tat ta, hogy
ő már ré gen el sza kadt egy há zá tól,
be le ért ve  an nak  úr va cso rai  gya -

kor la tát is. Az evan gé li ku sok ugyan -
is le tér del nek, úgy ve szik az os tyát
és a bort. Dar vas Jó zsef vi szont le -
gug golt. 
Ami a szék fog la ló be szé det il le ti,

az ele jén Dar vas szé pen meg em lé -
ke zett  evan gé li kus  hát te ré ről:  ke -
reszt sé gé ről, kon fir má ci ó já ról, és a
ta nu lá sát se gí tő evan gé li kus hoz zá -
já ru lás ról is szólt. Ez ar ról árul ko dik,
hogy Dar vas ta lán ki csit em pa ti ku -
sabb volt, mint Mi hály fi Er nő; hi szen
be szélt  a  lát ha tó egy ház hoz va ló
vi szo nyá ról. 
Szék fog la ló já nak má so dik fon tos

jel lem ző je  az  volt,  hogy  úgy  tűnt
be lő le, szá má ra az evan gé li kus ság nak
csak az úgy ne ve zett „vé res kor sza kai”
bír tak je len tő ség gel. A gá lya ra bok és
az eper je si vér ta núk örö kö sé nek te -
kin tet te ma gát. Eh hez kap cso lód va

be szélt a ka to li kus egy ház ról mint a
re ak ció örö kös fel leg vá rá ról.
Fel ügye lői be kö szön tő be szé dé -

ben  Dar vas  meg fo gal maz ta  ko ra
evan gé li kus  egy há zá hoz  cím zett
kri ti ká ját is. Ab ból in dult ki, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
a Hor thy-kor szak ban túl sá go san el -
kö te lez te ma gát a  fönn ál ló re zsim
mel lett. Azt is ki fej tet te, hogy ko rá -
nak  evan gé li kus  ér tel mi sé ge  két
dol got vár az egy ház tól. Az egyik az,
hogy  ne  fog lal koz zon  po li ti ká val.
Mind ez  el len tét ben  állt  be szé de
azon ki je len té sé vel, hogy az ér tel mi -
ség től a fenn ál ló rend irán ti ab szo -
lút el kö te le zett sé get vár. A má sik az,
hogy po zi tív mó don vi szo nyul jon az
egy ház és az ál lam „szét vá lasz tá sá -
hoz”.  Eb ben  az  idő ben  és  az óta  is
több nyi re  az  „el vá lasz tás”  ki fe je -
zést  hasz nál ták  mind  jo gi,  mind
egyéb te rü le te ken.
A szék fog la ló név nél kül, de min -

den ki szá má ra ért he tő en fog lal ko zott
Or dass La jos püs pök sze mé lyé vel és
szol gá la tá val, és pe dig az evan gé li kus
egy ház ban  is  fel buk ka nó  mind -
szentyz mus cím sza va alatt. Az, hogy

Dar vas  két szer  is  –  1950-ben  és
1958-ban – le ve zé nyel te Or dass el -
tá vo lí tá sát, mu tat ja, hogy ezen a té -
ren vé le mé nye mind vé gig ugyan az
ma radt. 
Or dass egyéb ként – Dar vas Jó zsef

őt meg bé lyeg ző ki je len té sei el le né re
– ke resz tyén  test vér ként  fo gad ta a
fel ügye lő fe le sé gét, ami kor az asszony
1967. ok tó ber 6-án Mát ra szent ist vá -
non húsz év után elő ször vett részt is -
ten tisz te le ten. Or dass a nap ló já ban
öröm mel je gyez te fel Dar vas né sza -
va it, aki a kö vet ke zőt mond ta: „Lá -
tom  már,  hogy  Is ten  nél kül  nem
bol do gu lok.”
Meg kell még em lí te nünk, hogy

Dar vas szék fog la ló be szé dé nek zá ró
ré szé ben a „bé ke harc” kö vet ke ze tes
foly ta tá sá ra buz dí tott. A pax So vi e -
ti ca tar tal ma i nak fel em le ge té se azt
mu tat ta, hogy Dar vas nem volt tisz -
tá ban az zal, hogy a pax Ch ris ti tel -
je sen más tar tal ma kat hor doz. Azt vi -
szont tud ta, hogy ő nem a pax Ame -
ri ca na em be re.

– Mit vár tak az evan gé li kus egy -
ház ban ak ko ri ban a fel ügye lők től? És
eh hez ké pest Dar vas és tár sai mit tud -
tak nyúj ta ni?
– Az evan gé li kus egy ház tör té ne -

tét fi gyel ve meg ál la pít hat juk, hogy
a min den ko ri fel ügye lők től azt vár -
ták,  hogy  ak tív  tag jai  le gye nek  az
őket meg vá lasz tó kö zös ség nek. Azt
is el vár ták tő lük, hogy köz éle ti te kin -
té lyü ket egy há zuk min den ko ri ér de -
ke i nek  kö vet ke ze tes  kép vi se le té re
hasz nál ják. 
Vé gül, de nem utol só sor ban ar ra

is szá mí tott az egy ház né pe, hogy a
fel ügye lők anya gi ja va ik egy ré szé vel
az egész egy há zat, il let ve a ke rü le -
tük höz tar to zó gyü le ke ze te ket tá mo -
gat ják. Az egy ház és gyü le ke ze tek
szá zai  gya ra pod tak  ilyen  mó don.
Hi szen  a  fel ügye lők  temp lo mok,
pap la kok, is ko lák épí té sé hez, re no -
vá lá sá hoz is hoz zá já rul tak, to váb bá
ke resz te lő ku ta kat, úr va cso ra sze re -
ket, ol tár te rí tő ket és más egye bet
aján dé koz tak. 
1957. feb ru ár 6-án Mády Zol tán az

Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let be
tör té nő be ik ta tá sa kor egy új fel ügye -
lő ké pet fo gal ma zott meg, mi dőn azt
mond ta,  hogy  nincs  pén ze,  nincs
ha tal ma, de van ben ne kész ség ar ra,
hogy el nök tár sa, Tú róczy Zol tán ol -
da lán se gí tő jel le gű együtt mun kál -
ko dás ban ve gyen részt. Or dass La jos
a  ket te jü ket  ik ta tó  ige hir de tés ben
ar ról szólt, hogy püs pök és fel ügye -
lő  Jé zus  Krisz tus  ta nít vá nya i ként
kell, hogy együtt jár jon. 
Ezek nek az el vá rá sok nak a min -

den ko ri  fel ügye lők  ter mé sze te sen
nem egy for ma mér ték ben tet tek ele -
get.  Óri á si  kü lönb sé gek  vol tak  az
egyes fel ügye lők kö zött! Alap el vá rás

lett vol na azon ban, hogy ne rom bol -
ja nak, ha nem épít se nek!Mi hály fi Er -
nő vel, Dar vas Jó zsef fel és tár sa ik kal
olyan – párt po li ti ka i lag el kö te le zett
– la i ku sok lép tek „egy há zi szol gá lat -
ba”, akik ről utó lag meg ál la pít hat juk,
hogy in kább „egy ház rom bo ló” te vé -
keny sé get vé gez tek. Ők ma guk vi -
szont úgy  te kin tet tek  sa ját  sze mé -
lyük re  és  szol gá la tuk ra, mint  akik
„át men tet ték” az egy há zat.
Evan gé li kus teo ló gus ként ol vas gat -

va Dar vas Jó zsef egy ház zal kap cso -
la tos meg nyil vá nu lá sa it egy ér tel mű -
en meg ál la pít ha tó, hogy Is ten ne ve
egy faj ta „töl te lék ki fe je zés ként” for dul
elő a szó hasz ná la tá ban. En nek az Is -
ten nek sem mi kö ze az Ó- és az Új -
szö vet ség Urá hoz.  Jé zus  Krisz tus
ne ve,  sze mé lye  és  szol gá la ta  –  ha
egy ál ta lán meg em lí tet te – a „pro le -
tár”, il let ve „for ra dal már” ki fe je zé sek
mö gött meg hú zó dó tar tal mak köz -
ve tí té sé re szol gált.

– Mi lyen jel lem zői vol tak még
Dar vas fel ügye lői te vé keny sé gé nek? 
– Dar vas ról el kell mon da nunk,

hogy mind vé gig Kál dy Zol tán, il let -
ve Mi hály fi Er nő ár nyé ká ban te vé -
keny ke dett. Szol gai en ge del mes sé get
ta nú sí tott e két em ber ki szol gá lá sá -
ban. Hely ze te ak kor vált kü lö nös sé,
ami kor 1967 után – Ottlyk Er nő püs -
pök ké lét elét kö ve tő en – be pil lan -
tást  nyert  ab ba,  hogy  az  Ál la mi
Egy ház ügyi Hi va tal és a bel ügy mi -
lyen ci niz mus sal hasz nál ja fel to váb -
bi  egy ház rom bo lás ra  Kál dy  és
Ottlyk egy más el le ni csa tá ro zá sát.
Ő a ma ga ré szé ről Kál dy Zol tánt tá -
mo gat ta.  1971-ben  sa ját  ké ré sé re
tá vo zott  a  fel ügye lői  szol gá lat ból.
Ezt kö ve tő en ki sod ró dott az egy ház -
ból,  szin te  sem mi fé le  kap cso la ta
nem ma radt ve le. 

– Mit tu dunk a ha lá lá ról és a te -
me té sé ről?
– 1973. de cem ber 3-án volt a te me -

té se. Ré dey Pál írt ró la nek ro ló got az
Evan gé li kus Élet ben. Nyíl tan  be is -
mer te, hogy Dar vas idő köz ben ate -
is ta  lett. Kál dy Zol tán nem ka pott
szót a te me té sen, sem ci vil ben, sem
püs pö ki or ná tus ban.

– Vé ge ze tül ho gyan össze gez het jük
Dar vas Jó zsef egy há zi pá lya fu tá sát?

– Ku ta tá sa im azt mu tat ják, hogy
Dar vas a töb bi sze rep lő höz ké pest
vissza fo got tabb volt. Ma gya ráz ha -
tó  ez  el ső  ge ne rá ci ós  ér tel mi sé gi
vol tá val, az zal a ténnyel, hogy jó val
ne he zeb ben tu dott kom mu ni kál ni,
sa ját iden ti tá sá nak ál lan dó ke re sé -
se  kö ze pet te  ci niz mu sa  sem  volt
olyan erős, mint azo ké, akik ér tel mi -
sé gi  lé tü ket  ter mé sze tes  mó don
hasz nál ták int ri ká ra. Ar ra azon ban,
hogy az evan gé li kus egy ház ban fel -
ügye lő  le gyen,  tel jes ség gel  al kal -
mat lan nak bi zo nyult. 
Ami kor  Or dass  La jos  1956  no -

vem be ré ben  is mét  el fog lal ta  püs -
pö ki  tisz tét, Mi hály fi  Er nő mel lett
Dar vast  is  fel kér te,  hogy  vo nul jon
vissza hi va ta lá tól, mi vel egyi kük sem
egy há zi szem pon tok alap ján ke rült
oda.  Ezt  mind ket ten  meg ígér ték,
ám egyi kük sem mon dott le. 
A párt ál la mi ci niz mus nak az egy -

ház fe lé for dí tott ar cát Dar vas ész re -
vet te. Meg döb ben tet te a fel is me rés,
hogy  az  egy ház po li ti ka  „csi ná lói”
nem elé ged tek meg az zal, hogy a sa -
ját ké pük re for mált egy há zi elit tel ju -
tal maz tat ták és bün tet tet ték a pa po -
kat és a gyü le ke ze te ket, ha nem még
egy más el len is ug rasz tot ták az egy -
há zon be lü li sze rep lő ket.
Dar vas ról  sok  rosszat  mond ha -

tunk, vi szont ter je del mes az iro dal -
mi mun kás sá ga. Az, hogy egy há zi lag
nem tu dott ál dás sá len ni, be le volt
kó dol va mind az ő sze mé lyi sé gé be,
mind pe dig sa ját ko rá ba. 
Ami kor  ezek ről  az  em be rek ről

meg em lé ke zünk,  ak kor  ezt  egy há zi
alap el vek  szem  előtt  tar tá sá val  kell
meg ten nünk. Az egy ház kül de té sé re
kell  oda fi gyel nünk.  Dar vas  Jó zsef
szü le té sé nek  szá za dik  év for du ló ján
mind sze mé lyé nek, mind egy há zunk -
nak  vi lá gos  be széd del  tar to zunk.
Mind eköz ben tud nunk kell, hogy a mi
sza vunk és ér té ke lé sünk nem az utol -
só íté let Bí rá já nak, Jé zus Krisz tus nak
a sza va. Ezen a hát té ren nem me neszt -
het jük a po kol ba, de nem ígér het jük
meg ne ki a menny or szá got sem. Sze -
mé lyé ről és mű vé ről vi szont mind -
annyi unk oku lá sá ra sza bad el mon da -
nunk, amit el kell mon da nunk. 

g FEny vE si Fé lix La jos

„Más világnézeti síkon” – Be szél ge tés dr. Bö röcz Eni kő egy ház tör té nésszel

meghaltdarvasjózsef

(Részletek az Evangélikus Élet 1973. december 16-i számában megjelent
nek ro lóg ból)

Megint sze gé nyeb bek let tünk va la ki vel. El tá vo zott kö rünk ből Dar vas
Jó zsef, az író, po li ti kus, köz éle ti sze mé lyi ség és a Dé li Egy ház ke rü let kö -
zel húsz éven ke resz tül volt fel ügye lő je. A ma gyar köz élet ből so ká ig hi -
á nyoz ni fog az a jel leg ze tes szín folt, ame lyet Dar vas Jó zsef kép vi selt. Tu -
dom, hogy el tá vo zá sa so kunk nak fáj, ezért a vesz te sek ne vé ben ro vom
e so ro kat. (…)
Tud tam, ő is tud ta, hogy más vi lág né ze ti sí kon mun kál ko dunk. Az ő

front ja szé les, fan tasz ti ku san bo nyo lult volt. 1945-től egy meg ál mo dott
jö vőt kel lett va ló ság ba öl töz tet ni. A nép nek, amely ből ma ga is jött, ke -
nye ret, ott hont, kul tú rát kel lett ad ni. Or szá got kel lett épí te ni a ro mo -
kon, szin te a sem mi ből. Kór há zi ágyán, ami kor meg lá to gat tam, az volt
a kér dé se min dig: „mi új ság”. Ez nem volt ba ná lis kér dés so ha sem Dar -
vas Jó zsef nél. Tud tam, a zárt aj tók mö gött, az éter sza gú szo bá ban s az
össze szo rí tott aj kai mö gött az a kér dés iz zik, hogy ami re az éle tét tet -
te, ala kul-e, men nek-e a dol gok. A sze mé vel tud ta fel vet ni a kér dést, s
be lő lem kér dés nél kül is öm lött a szó.
Evan gé li kus lel kész vol tam ve le szem ben. Úgy érez tem, hi va tá so -

mat min dig meg be csül te. És jól esett, ami kor azt mond ta, „ne ked ott
a he lyed”. S he lye men vol tam, és val lot tam ne ki, a más vi lág né ze tű nek:
én hi szek. Hi szek ab ban, amit csi ná lok, hi szek Jé zus Krisz tus ban, hi -
szek egy há zam kül de té sé ben, itt és most. Egy szer azt mond ta: „iga -
zad van, higgy”. Drá mai vi tá ink vol tak nem egy szer, de so ha hi tem be
nem szólt be le. És így tud tunk ba rá tok ma rad ni a „sí rig”. És eb ben a
ba rát ság ban az volt a nagy sze rű, hogy so ha sem kel lett töb bet ten nünk,
ad nunk, el ve ink el le né re cse le ked nünk, mint csak is az ön zet len ba -
rát sá got táp lál nunk. (…)

g Dr. Ré dEy Pál

b Ne héz ró la be szél ni, hi szen te vé keny sé gét, élet út ját il le tő en meg osz -
la nak a vé le mé nyek. Szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján tört meg a csend
kö röt te. Idéz ték az írót, a po li ti kust. DarvasJózsef (Oros há za, 1912. feb -
ru ár 10. – Bu da pest, 1973. de cem ber 3.) ma gas po zí ci ók so rát töl töt te
be: 1945-től or szág gyű lé si kép vi se lő és a Nem ze ti Pa raszt párt al el nö -
ke, 1945–49 kö zött a párt lap já nak, a SzabadSzónak a szer kesz tő je. 1947–
50-ben épí tés ügyi, 1950–51-ben val lás- és köz ok ta tás ügyi, 1951–53-ban
köz ok ta tás ügyi, 1953–56 kö zött nép mű ve lé si mi nisz ter. 1951–53-ban,
majd 1959-től a Ma gyar Írók Szö vet sé gé nek el nö ke, 1957–59-ben a
Hun nia Film stú dió igaz ga tó ja. 1960-tól a Ha za fi as Nép front al el nö ke;
1971-től az El nö ki Ta nács tag ja. Meg döb ben tő fel so ro lás… Jog gal
mond hat juk: majd nem min den kul tu rá lis fó ru mon szin te kri ti kát la -
nul ki szol gál ta a zsar no ki ha tal mat. Eb be halt be le; há rom in fark tu son
túl is fi gyelt és bí rált. 1973-ban hunyt el; ha lá lá ról ér te sül ve Moszk vá -
ban az ot ta ni író szö vet ség szék há zá ra is ki tűz ték a fe ke te zász lót. Mint
író nak oly kor szó ba ke rül a ne ve, de mint a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Bá nyai, majd Dé li Egy ház ke rü le té nek fel ügye lő jét alig
em lí tik. Dr.BöröczEnikő egy ház tör té nésszel, az Evan gé li kus Or szá gos
Le vél tár tu do má nyos mun ka tár sá val azon ban – a kö ze li év for du ló ap -
ro pó ján – el ső sor ban az író-po li ti kus eb bé li sze re pé ről be szél ge tünk.

Dumitrás (Darvas) József tanítója, Tóth László balján (1922/1923-as tanév)



Száz esz ten de je, 1912. feb ru ár 10-én
Oros há zán szü le tett Dar vas (1932-ig
Du mi trás) Jó zsef ta ní tó, po li ti kus, a
né pi írók moz gal má nak egyik je len -
tős alak ja. Éle te el ső húsz esz ten de -
jé ben erő sen kö tő dött az Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség hez. 
Az 1930–1940-es évek ben pub li -

kált írá sai nyo mán or szá go san meg -
is mer ték a ne vét. Pró zá já ban kö vet -
te  a  mó ri czi  ha gyo má nyo kat,  ké -
sőbb a szo ci a liz mus el kö te le zett hí -
ve lett. A szo ciog rá fia esz kö ze i vel fel -
dol goz ta Oros há za múlt ját és je le nét
(A leg na gyobb ma gyar fa lu, 1937), fa -
mí li á ja élet út ját (Egy pa raszt csa lád
tör té ne te, 1939), ér tel mi sé gi vé emel -
ke dé sé nek él mé nyét (El in dult szep -
tem ber ben, 1940). 
1945 után a bel po li ti kai élet egyik

fon tos sze rep lő jé vé vált: fo lya ma to -
san or szág gyű lé si kép vi se lő, egé szen
1973-ban  be kö vet ke zett  ha lá lá ig,
1947-től 1956-ig min den kor mány ban
mi nisz ter, 1950–1951-ben a val lás- és
köz ok ta tás ügyi tár cát ve zet te. Tel je -
sen azo no sult a kom mu nis ta párt ve -
ze tés  po li ti ká já val,  hitt  ben ne,  és
elő nye it él vez te. 
Igen sok tiszt sé get töl tött be: a Sza -

bad Szó cí mű  lap  fő szer kesz tő je,  a
Nem zeti  Pa raszt párt  al el nö ke,  az
Or szá gos  Fel ső ok ta tá si  Ta nács  el -
nö ke, a Ma gyar Írók Szö vet sé gé nek
el nö ke, a Hun nia Film stú dió igaz ga -
tó ja, a Ha za fi as Nép front al el nö ke, vé -
gül az El nö ki Ta nács tag ja volt. Har -
minc ön ál ló köny ve je lent meg. Más
ma gas ki tün te té sek mel lett 1956-ban
és 1960-ban Kos suth-dí jat ka pott. 
Az egy há zat és a val lást ül dö ző ha -

ta lom  –  bi zo nyá ra  nyíl tan  val lott
ate iz mu sá ért – a kö vet ke ző egy há zi
tiszt sé gek be jut tat ta: 1948-tól a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zsi -
na tá nak tag ja, 1950-től a Bá nyai Egy -
ház ke rü let,  1952-től  a  jog utód Dé li
Egy ház ke rü let  fel ügye lő je.  Köz ben
1955–1956-ban még a De ák té ri gyü -
le ke zet vi lá gi ve ze tő je is volt. Rö vid
írá sunk ban oros há zi in du lá sá ról és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban be töl tött sze re pé ről szó lunk. 
Édes ap ja, Du mi trás Mi hály a Bi -

har me gyei Pe teg dről éhe ző ro mán
cse léd gye rek ként ke rült Oros há zá ra.
Bé res  volt,  ami kor meg is mert  egy
cse léd lányt, Ka bó di Zsu zsan nát.Há -
zas sá guk ból öt gyer mek szü le tett: Ist -
ván (1905–1975),  Mi hály (1906–
1983),  Sán dor (1908–1982),  Jó zsef
(1912–1973)  és Pál (1915–1916). Az
ere de ti leg  gö rög ke le ti  val lá sú  apa
át tért az evan gé li kus hit re. 
Jó zsef  ke resz te lé se kor  (az  anya -

könyv sze rint) a Du mi trás csa lád a III.
ke rü let 289. szám alatt la kott. (Ez a ház
ké sőbb a Zom bai u. 54. cí met vi sel te,
Kiss Fe renc és Kiss An tal tu laj do na
volt.) Ke reszt szü lei Papp Sán dor föld -
mű ves és Ber ta Ju dit. A ke resz te lést
Ko vács An dor vé gez te. Tö rek vő szü -
lei ez után a mai Dó zsa György ut ca
vé gén sa ját há zat épí tet tek. Ha ma ro -
san ki tört a nagy há bo rú, édes ap ját a
szerb front ra vit ték, s az el sők kö zött
vesz tet te  éle tét.  Ne ve  sze re pel  az
evan gé li kus temp lom egyik már vány -
táb lá ján, a hő si ha lot tak kö zött. 
A  fél ár va Du mi trás  Jós ka  1918-

ban a he lyi evan gé li kus ele mi nép -
is ko lá ban kezd te meg ta nul má nya -
it. Az el ső osz tály ban Sass Ár pád, a
má so dik ban Csiz ma dia Mi hály, a
har ma dik ban Cson ka Já nos, a ne -
gye dik ben Zaty kó Mi hály ta ní tot ta.
Az igaz ga tó-ta ní tó mind vé gig Jan -
kó Bá lint volt. Min den osz tály za ta
je les és ki tű nő. 
Az 1922/23-as tan év re új ta ní tó ér -

ke zett a me szes-kis kö zi evan gé li kus

is ko la ötö dik osz tá lyá ba: Tóth Lász -
ló. Azon nal  fel is mer te  a Du mi trás
gye rek rend kí vü li te het sé gét. Mi u tán
ő ma ga is a tár sa da lom sze gény ré te -
gé ből  szár ma zott,  meg ér le lő dött
ben ne, hogy se gí te nie kell, ne kal lód -
jon el a fiú. Nem a ha to dik osz tály -
ba (amely a kö te le ző en elő írt ta nul -
má nyok be fe je zé sét je len tet te vol na),
ha nem a négy éves pol gá ri is ko la el -
ső  osz tá lyá ba  irá nyí tot ta.  Ag gó dó
édes any ját a ta ní tó úrék úgy tá mo gat -
ták, hogy a he ti nagy mo sá so kat, ta -
ka rí tá so kat rá bíz ták, így né hány ko -
ro na pénz hez ju ttatták. 
A pol gá ri is ko la má so di kos nö ven -

dé ke ként Jós ka 1924-ben kon fir mált
Kál mán Re zső nél, is ko lai hit ok ta tó -
ja  Hor émusz Pál volt.  A  küz del -
mek kel  te li  négy  esz ten dő  el telt,
mind vé gig je les ered ményt ért el. A
to vább ra is mel let te ál ló Tóth Lász -
ló ta ní tó ar ra ösz tö nöz te a ti zen öt
éves fi út – és édes any ját is –, hogy
foly tat ni kell ta nul má nya it, men jen
a  kis kun fél egy há zi  ta ní tó kép ző be.
Az édes anyá nak az ed di gi ko moly
ál do zat vál la lás mel lett meg kel lett
küz de nie az idő köz ben fel nőt té vált
há rom gye re ké vel is, akik a tár sa da -
lom pe re mén él tek, és nem ér tet tek
egyet az zal, hogy úri em ber le gyen a
test vé rük ből. 
Nem ment könnyen a meg győ zés,

a  ta ní tó  úr  azon ban  el ha tá roz ta,
hogy a ta ní tó kép zés öt esz ten de jé re
min den hó nap ban elő ke rí ti a tan díj -
ra va lót és egy kis zseb pénzt. El ső sor -
ban  evan gé li kus  ta ní tó  kar tár sa it
vet te rá a rend sze res tá mo ga tás ra. Így
a Tóth Lász ló ál tal min den hó nap ban
jut ta tott pénz mel lett Or bán Já nos,
Fabri czy Pál, Ma cher La jos, Szé kely
Bé la, Fa sang Ár pád ta ní tók, Ara di Je -
nő bor bély, Fü re di Iván tiszt vi se lő és
má sok is rend sze re sen tá mo gat ták a
te het sé ges if jút, aki 1932-ben meg sze -
rez te ta ní tói ok le ve lét. 
Az egyik, Tóth Lász ló nak írt ko ra -

be li Dar vas-le vél ből idé zünk: „…nem
mu laszt ha tom el, hogy most… kö szö -
ne tet ne mond jak an nak a jó sá gos lel -
kű em ber nek, aki ki lenc év küz del me -
i ben min dig mel let tem állt, nagy fá -
sult sá ga im ban hi tet ön tött be lém,
és min dig se gí tett, nem csak szó val, bá -
to rí tás sal, de va ló sá go san is, a krisz -
tu si aján dé ko zás gesz tu sá val… Csak
annyit mon dok: kö szö nöm, hogy
apám he lyett apám volt, és bo csás son
meg, ha né ha ke se rű sé get is okoz tam.”
Le ve le be fe je zé se ként még oda ír ta:
„…a szar va si kán tor ké pe sí tő jún. 13-
án lesz, az én ren des ké pe sí tőm 18-án.”
1932 nya rán Ad am csok La jos ta ní -

tó ha lá lá val meg üre se dett egy ta ní -
tói  ál lás  az  Oros há zi  Evan gé li kus
Egy ház köz ség nél.  Két  pá lyá za tot
vég le ge sí tet tek. A kép vi se lő-tes tü let
el ső he lyen Csiz ma dia La jost tá mo -
gat ta,  má so dik  he lyen  Dar vas  Jó -
zse fet. 1932. au gusz tus 7-én az evan -
gé li kus temp lom ban tör tént meg a
ta ní tó vá lasz tás. Dar vas a Tün dök lő
haj na li csil lag (403. sz.) cí mű éne ket
éne kel te és or go nál ta. A pró ba té tel
után Kál mán Re zső el nök el ren del -
te a sza va zást. Az össze sen le adott
839  sza va zat ból  Csiz ma dia  La jos
555, Dar vas Jó zsef 284 vok sot ka pott,
így  Csiz ma dia  lett  a  tör vé nye sen
meg vá lasz tott se géd ta ní tó. 
Ezek után Dar vas a fő vá ros ba ment.

1936-ban azon ban az oros há zi evan -
gé li kus temp lom ban kö tött há zas sá -
got De he lán Má ri á val.Két gyer me kük
már  Pes ten  szü le tett:  Zsu zsan na
(1940–1985)  egye te mi  ok ta tó  volt,
Má té (1942–) film ope ra tőr. 
Köz ben évek tel tek el, míg is mét

fel tűnt az evan gé li kus egy ház kör nyé -

kén.  Er ről De zsé ry Lász ló egy ko ri
püs pök em lé ke zett meg a Bé kés csa -
bán 1976-ban nap vi lá got lá tott Új Au -
ro ra cí mű  fo lyó irat  7.  szá má ban,
Dar vas Jó zsef, az „egy ház fi” cí mű
írá sá ban. 
A negy ve nes évek ele jén az if jú ér -

tel mi ség a né pi írók erős von zá sá ban
élt. Dar vas az Egye te mi Lu ther Szö -
vet ség bu da pes ti össze jö ve te lén sze -

re pelt Er dei Fe renc cel, Ve res Pé ter -
rel és  má sok kal.  1943-ban  pe dig
meg je lent az evan gé li kus egye te mi
if jú ság kö zött. A di á kok a De ák té -
ren könyv na pi sát rat ál lí tot tak, az
egy há zi ki ad vá nyok mel lett ott vol -
tak a né pi írók köny vei, és Dar vas Jó -
zsef is de di kált. 
Az tán  1948-ban  már  a  ha ta lom

küld te őt az evan gé li ku sok hoz. A kö -
ze le dést jel zi, hogy 1948. jú ni us 6-án
ik tat ták  oros há zi  lel ké szi  ál lá sá ba
Gyön gyö si Vil most, akit – mint a he -
lyi  egy ház köz ség  jegy ző köny vé ben
ol vas hat juk  –  táv irat ban  üd vö zölt
Dar vas Jó zsef új já épí té si mi nisz ter.
Tény, hogy Dar vas se gélyt utalt ki a
me szes-kis kö zi is ko la fel újí tá sá ra és
az  épü lő  Rá kó czi-te le pi  temp lom
pad ja i nak el ké szí té sé re. 
Ek kor tájt már erő sen be ha tá rol ták

az egy há zak moz gás te rét. Ál la mo sí -
tot ták  az  is ko lá kat,  le tar tóz tat ták,
majd  ok tó ber  ele jén  ko holt  vá dak
alap ján  két évi  fegy ház ra  ítél ték  az
evan gé li kus ság  ér de ke it  vé dő  Or -
dass La jos püs pö köt, aki az egy há zi
au to nó mia  tán to rít ha tat lan  vé del -
me ző je volt. A ha ta lom azon nal lé -
pett. A kor mány kép vi se le té ben Mi -
hály fi Er nő és Dar vas Jó zsef ok tó ber
13-án a Par la ment be hív ták – töb bek
kö zött – Tú róczy Zol tán és Sza bó Jó -
zsef püs pö kö ket, De zsé ry Lász ló és
Gyön gyö si Vil mos lel ké sze ket az zal
a nem tit kolt terv vel, hogy a bal ol dal
több sé gét biz to sít sák az össze hí van -
dó zsi nat tag ja i nak so rá ban. 
A de cem ber 8-i zsi nat ban Dar vas

hang sú lyoz ta: nem mint a né pi de -
mok rá cia épí té si mi nisz te re, ha nem
mint  „az or szág egyik leg na gyobb
evan gé li kus egy ház köz sé gé nek, az
oros há zi gyü le ke zet nek a szü löt te”
van je len, aki nek meg ada tott a nagy
tör té nel mi  át ala ku lás ban,  hogy  a
szo ci a lis ta ál lam és az egy ház vi szo -
nyát ren dez ze. A ha ta lom erő sza ko -
san be avat ko zott az egy ház ön kor -
mány za tá ba,  a  zsi nat  el fo gad ta  az
egyez ményt. A po li ti kai bal ol dal he -
lyét el fog lal ta a dik ta tú ra. 
1949 ta va szán Dar vas el vál lal ta a

Lu ther Tár sa ság és a könyv ki adó el -
nök sé gét. Áp ri lis 7-én a Ma gyar or -
szá gi  Evan gé li kus  Egy ház egye tem
évi ren des köz gyű lé sén Dar vas mint

épí tés- és köz mun ka ügyi mi nisz ter az
el nök ség ben fog lalt he lyet Do bi Ist -
vánmi nisz ter el nök, Ort utay Gyu la
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter,
Mi hály fi Er nő, az or szág gyű lés al el -
nö ke mel lett. A po li ti ka be in dult. 
Mi hály fi Er nő 1949. au gusz tus 9-

i le ve lé ben ezt ír ta Rá ko si Má tyásmi -
nisz ter el nök-he lyet tes nek: „…a te en -
dő az len ne, hogy Dar vas Jó zse fet az

evan gé li kus egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő jé vé kell vá lasz ta ni, és az után az ő
köz re mű kö dé sé vel Or dass La jos he -
lyé re új püs pö köt kell vá lasz ta ni.”
Rá ko si  szep tem ber  30-án  meg  is
kér dez te: „Mi van Dar vas mi nisz ter
meg vá lasz tá sá val?”
A pap fi ú ból lett szél ső ba los po li -

ti kus, Mi hály fi meg nyug tat ta Rá ko -
sit, hogy Dar vas ke rü le ti fel ügye lő vé
vá lasz tá sa az il le té kes egy há zi ve ze -
tők sze rint rö vi de sen meg tör té nik.
Tit kon a bör tön ben ülő Or dass ki sza -
ba dí tá sát  ígér ték  a  bá nya ke rü le ti
gyü le ke ze tek nek  és  lel ké sze ik nek,
ha Dar vas mel lé  áll nak.  Bi zo nyá ra
hoz zá já rult ez is, hogy köz ben Dar -
vast  Szen te tor nyán  meg vá lasz tot -
ták egy ház köz sé gi fel ügye lő vé, hi szen
csak ak tív tiszt ség vi se lő le he tett a Bá -
nyai Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je. No vem ber 25-én az oros -
há zi egy ház köz ség is őt je löl te a ke -
rü let vi lá gi ve ze tő jé nek. A de cem ber
23-i vég ered mény: 87 egy ház köz ség
Dar vas ra sza va zott, 11 el le ne, 11 sza -
va za ta ér vény te len volt, 4 pe dig egy -
ál ta lán nem vok solt. 
1950. feb ru ár 21-én Bu da pes ten ik -

tat ták be Dar vas  Jó zse fet  a Bá nyai
Egy ház ke rü let fel ügye lő jé nek. Szék -
fog la ló já ban a kö vet ke ző ket mond -
ta: „Nem tu dom pusz ta vé let len nek te -
kin te ni azt, hogy azok kö zül az evan -
gé li ku sok kö zül szár ma zom én is,
akik két száz év vel ez előtt hi tük, igaz -
sá guk vé del mé ben in kább az ül döz -
te tést vál lal ták, sem hogy meg al kud -
tak vol na. Ami kor az is ko lá ban a du -
nán tú li Zom bá ról el me ne kült hon -
ala pí tó ősök küz del me i ről s hő si
helyt ál lá sá ról hal lot tam, a gyer me -
ki lel ke se dés tü ze égett ben nem, hogy
én sem le szek ná luk mél tat la nabb.
Ami kor ben nem is, a fa lu szé li sze -
gény ség gyer me ké ben – már egé szen
fi a ta lon – fel iz zott a pro tes tá lás, az
igaz ság ta lan ság el le ni lá za dás szen -
ve dé lye, ak kor az ősök ha gyo má nya
is mun kált ben nem.”
Négy nap pal ez után Dar vast val -

lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter ré vá -
lasz tot ták. Igye ke zett meg szol gál ni a
párt bi zal mát. Már ci us 22-én le ve let
írt Rá ko si Má tyás nak, mely ben töb -
bek kö zött ez állt: „Én azon nal in téz -
ke dem, hogy Ke ken And rás bpes ti

(De ák tér) lel kész fe gyel mi ügyét sú -
lyos íté let tel sür gő sen le zár juk. Ez an -
nál is fon to sabb, mert Ke ken And rás
– bár egy év óta fel van füg geszt ve –
egyik fő moz ga tó ja az egy há zon be lüli
re ak ci ós szer vez ke dés nek.”
Or dass  La jost  1950  má ju sá ban

sza ba don en ged ték, azon ban a meg -
üre se dett nek  nyil vá ní tott  püs pö ki
tiszt ség be jú ni us hó nap ban az ál la -
mi aka ra tot vég re haj tó, Dar vas ál tal
is tá mo ga tott De zsé ry Lász lót vá lasz -
tot ták meg. 
Dar vas to vább ra is ve ze tő sze re -

pet ját szott ab ban, hogy irányt mu -
tas son és utat vág jon az új vi lág ban.
A Ma gyar Dol go zók Párt ja Tit kár sá -
gá nak 1951. má jus 4-i ülé sén úgy ha -
tá roz tak,  hogy  a  Mi nisz ter ta nács
ide ig le ne sen meg bíz za Dar vas Jó zse -
fet az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal el -
len őr zé sé vel. 
1952.  má jus  3-án  el fo gad ták  az

egy ház új te rü le ti be osz tá sát. A dé li
ke rü let püs pö ke De zsé ry Lász ló, fel -
ügye lő je Dar vas Jó zsef, az egye te mes
fel ügye lő Mi hály fi Er nő lett. Ez zel tel -
jes sé vált az ate is ta ál lam ha tal mi bá -
zi sá nak ki épí té se. 
1956. ok tó ber 30-án a le mon dott

De zsé ry he lyé re is mét Or dass La jost
emel ték a püs pö ki szék be. Or dass te -
le fo non  fel hív ta  Dar vast,  és  kér te,
hogy az élet fel fo gá sá val el len tét ben
ál ló fel ügye lői tiszt ség ről mond jon le.
Dar vas er re ígé re tet tett, de so ha nem
tel je sí tet te, sőt Or dass La jos püs pök
má sod szo ri el tá vo lí tá sá ban is je len -
tős sze re pet ját szott. 1958. má jus 6-
án le ve let írt Or dass La jos nak, hogy
tart sa nak egy ház ke rü le ti pres bi te ri
ülést, mert ha laszt ha tat lan ügye ket
kell tár gyal ni. 
Or dass kö zöl te Dar vas sal, hogy az

ál lam ré szé ről tett in téz ke dé sek mi -
att nem áll mód já ban a ké rést tel je -
sí te ni. Er re Dar vas az el nök ség ne vé -
ben 1958. jú ni us 24-re össze hív ta a
Dé li Egy ház ke rü let pres bi té ri u mát,
és az ő, va la mint Ko ren Emil es pe res
el nök sé ge alatt a meg fé lem lí tett egy -
ház ve ze tők  meg ál la pí tot ták,  hogy
„D. De zsé ry Lász ló püs pö ki tisz té ről
tör tént le mon dá sa ér vény te len”. A
pres bi té ri um fel kér te Or dass La jost
a hi va tal át adá sá ra, De zsé ry Lász lót
a püs pö ki hi va tal át vé te lé re. De zsé -
ry  nem  fog lal ta  el  a  püs pök sé get,
nagy be széd ben azon nal le mon dott,
így meg ürült a püs pö ki ál lás. Az el -
nök lő Dar vas azt mond ta De zsé ry -
ről: „…té ve dett ugyan, de nem ár tott.”
Mi u tán Kál dy Zol tán tol na-ba ra -

nyai es pe rest 1958. no vem ber 4-én
be ik tat ták püs pök nek, Dar vas egy -
ház ke rü le ti fel ügye lői tiszt sé ge tel je -
sen név le ges sé vált. 
1971-ben  té vé fil met  ké szí tet tek

Szü lő föl dem, Oros há za cím mel Dar -
vas for ga tó köny ve alap ján. A for ga -
tás  egyik  hely szí ne  az  evan gé li kus
temp lom volt, aho vá el hív ták az őt el -
in dí tó Tóth Lász ló ta ní tót és Csiz ma -
dia La jost is, akik együtt em lé kez tek
a Dar vas éle tét tel je sen meg vál toz ta -
tó, 1932-es ta ní tó vá lasz tás ra. 
Hosszú tár gya lá sok után Dar vas

1972-ben le mon dott, egy ház ke rü le ti
fel ügye lői  tiszt sé gét  Szent-Ivá nyi
Ödön De ák té ri pres bi ter nyer te el. 
Dar vas Jó zsef 1973. de cem ber 3-

án halt meg, s a Ke re pe si te me tő ben
egy ko ri mi nisz ter nek ki já ró kül ső -
sé gek  mel lett,  egy há zi  szer tar tás
nél kül te met ték el. E so rok író ja je -
len volt a te me té sen, és lát ta, amint
a tö meg ből ki lé pő, meg ren dült De -
zsé ry  Lász ló,  a Ma gyar  Rá dió  fő -
mun ka tár sa egy szál vö rös szeg fűt
he lye zett a ra va tal ra. 

g Ko szo rús Osz kár
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Az ün ne pi könyv hét or szá gos szö vet ke ze ti meg nyi tó ja – Oros há za, 1973. jú -
ni us 3. A ké pen bal ról: Dar vas Jó zsef Kos suth-dí jas író, Ko szo rús Osz kár
köny ves bolt ve ze tő, Fé ja Gé za író, Sesz ták And rás, a vá ro si könyv tár  igaz -
ga tója, Lip ták Pál Kos suth-dí jas, a me gyei könyv tár  igaz ga tója és Enye di
G. Sán dor, a Bé kés Me gyei Nép új ság fő szer kesz tő je
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b Ez év ja nu ár 16-ról 17-re vir ra dó
éj sza ka Eti ó pi á ban, az erit re ai
ha tá ron egy fegy ve res ban da meg -
tá ma dott egy eu ró pai tu dó sok ból
ál ló cso por tot. Az öt ál do zat kö -
zül ket ten hon fi tár sa ink vol tak. A
ma gyar túl élők kö zül Gruber
László be szélt a tör tén tek ről. A
Bony há di Pe tőfi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um
föld rajz ta ná rát lát ha tó an meg -
vi sel te a tra gé dia. El múlt egy ne -
gyed év, de a vesz te sé ge fe let ti fáj -
da lom nem eny hült. Mé lyen meg -
ren dült SzabadGábor ször nyű
ha lá lán, s nem csu pán kol lé gá ját,
ha nem atyai jó ba rát ját vesz tet te
el FábiánTamás sze mé lyé ben… 

– Aki mos ta ná ban hall ja az Ön
ne vét, Eti ó pia és ez zel együtt az ér tel -
met len erő szak jut az eszé be.
– Bor zasz tó, ami tör tént, ter mé sze -

tes, hogy ez a tra gé dia fog lal koz tat ja
most leg in kább az em be re ket. Ne kem
is mind un ta lan ez jár a fe jem ben. Mi
lett  vol na,  ha…? Ha  lett  vol na  elég
pén zem el jut ni utunk csúcs pont já hoz,
az Er ta Ale vul kán hoz?

– Mert Ön ak kor nem volt a hely -
szí nen?
– Nem, nem vol tam. Ezért lel ki -

fur da lá som  is  van. Úgy  ér zem,  az
nem fair, hogy én meg ma rad tam, il -
let ve  az  igaz ság ta lan ság,  hogy  ők
meg hal tak.

– Mi nek kö szön he ti a meg me ne kü -
lé sét? Pusz tán a pénz nek, il let ve a hi -
á nyá nak?
– Nem csak a pénz ről volt  szó.

Le járt a sza bad sá gom, el kel lett ér -
nem a bel föl di re pü lő já ra tot, kü lön -
ben nem tér tem vol na ide jé ben ha -
za. Az is na gyon bosszan tott, hogy
jóval ma ga sabb árat szab tak a vul -
kán hoz ve ze tő útért, mint amennyi -
ben elő ző leg meg ál la pod tunk. Fájt
a szí vem, hogy nem lát ha tom azt a
ter mé szeti kép ződ ményt, amely mi -
att lé nye gé ben az egész út ra vál lal -
koz tam. Ak kor még  nem  tud tam,
hogy mind ez azért tör té nik, mert a
Gond vi se lés kü lö nös gon dot for dí -
tott rám.

– Ön nagy uta zó, de sze ren csé re
ed dig nem volt sú lyos bal ese te.
– Jó kapcsolatban lenni az „Éggel”,

de ala pos fel ké szü lés re is szük ség van.
Szá mos ha zai és kül föl di ta nul mány -
úton,  szak mai  gya kor la ton  vet tem
részt. Ked ves he lyem a Ba la ton-fel vi -
dék, a Ve len cei-hegy ség, a Kő sze gi- és
a Sop ro ni-hegy ség, va la mint Sze ged
kör nyé ke. Most vi rág zott a Me csek ben
a pá rat lan il la tú od vas kel ti ke, az il la -
tos hu nyor… Na gyon örü lök, hogy el -
ju tot tam – töb bek kö zött – Ja pán ba,
Iz ra el be, Szlo vá ki á ba, Al bá ni á ba, Hol -
lan di á ba, Tö rök or szág ba, Kor zi ká ra,
az Egye sült Ál la mok ba, Por tu gá li á ba,
Ang li á ba, a Ka ná ri-szi ge tek re, Ma rok -
kó ba és Iz land ra. Szí vem ben ki tün te -
tett he lye van Er dély nek, oda éven te
el lá to ga tok. 

Ezek nek  az  utak nak  egy  je len tős
részét bony há di di á kok kal tet tük meg
Fábián Ta más ba rá tom se gít sé gé vel,
aki re min dig szá mít hat tam a szer ve -
zés ben. Rend kí vül pre cíz volt, mé ter -
ről mé ter re meg ter ve zett min dent.
Ma gyar or szá got úgy is mer te, mint a
te nye rét; még az el du gott kis föld utak
sem  vol tak  is me ret le nek  előt te.  A
kül föl di utak ra is ala po san fel ké szült.
Nem csak a hely föld raj zá val, adott sá -
ga i val volt tisz tá ban, ha nem a fel ke -
re sen dő te rü let le he tő -
sé ge i vel is, az zal, hogy
ha baj van, ho va, mer -
re kell for dul ni. Eze ken
túl  is mer te  az  adott
or szág kul tu rá lis ér té -
ke it, nem zeti kin cse it.
Min dig  úgy  szer ve -
zett-ter ve zett egy-egy
uta zást, hogy ab ból a
le he tő leg töb bet le hes -
sen ta nul ni. 
A fi a ta lok rop pant -

mód  él vez ték  Tamás
tár sa sá gát, el is mer ték a
tu dá sát,  szé les  kö rű
mű velt sé gét.  Pe dig
amo lyan „la za fi gu ra”
volt;  sze rény sé gé vel,
vissza fo gott stí lu sá val,
ala pos sá gá val még is ki -
vív ta  min den ki nek  a
tisz te le tét.

– Ah hoz, hogy nyu -
god tan rá bíz za ma -
gát a tár sá ra, na gyon
jól kel lett is mer ni ük
egy mást.
– Csák vár ra ve ze tett

az  el ső  kö zös  utunk
1994-ben. Ak kor ala kult ki szo ros ba -
rát ság köz tünk. Ta más tíz év vel volt
idő sebb ná lam, úgy is hí vott, hogy „pi -
ci nyem”. Ná la el hi va tot tabb ge og rá fus -
sal még nem ta lál koz tam. Rá adá sul ki -
tű nő elő adó volt, rend sze re sen ven dé -
ges ke dett gim ná zi u munk ban. Él mény
volt hall gat ni, ahogy Dél-Ame ri ká ról,
Irán ról, Ku bá ról vagy épp a Ki li man -
dzsá ró ról  „me sélt”.  Bra vú ro san  fel -
épí tett,  szer te ága zó  in for má ci ó kat
tar tal ma zó elő adá sai fe lejt he tet le nek.
Ő olyan em ber volt, aki nem csak ön -
ző mó don jár ta a vi lá got, ha nem az
uta kon  szer zett  ta pasz ta la ta it  át  is
ad ta, le is ír ta, hogy cik kek for má já ban
ké sőbb meg je len tes se. Az uta zás volt
az éle te… Egész év ben erre spó rolt…
Sok szor jár tam ná la Sze ge den is.

Gyak ran eszem be jut nak az át be szél -
ge tett éj sza kák… Ott ho na ta lán még
ma gam agá nál  is  sze ré nyebb  volt,
mond hat ni,  csak  egy  meg ál ló  két
uta zás kö zött. Volt en nek a la kás nak
egy szi go rú an zárt „gye rek szo bá ja”.

Ide csak ki vé te les eset ben te het te be
bár ki is a lá bát. Én meg kap tam a kul -
csát en nek a szen tély nek, s be lép ve
cso dá la tos lát vány fo ga dott: Ta más
or szá go san  is  egye dül ál ló  ás vány -
gyűj te mé nye. Szen ve dé lye sen gyűj -
töt te a ké pes la po kat és a sö rös cím -
ké ket is. Az előb bi ek ből több mint
tíz ezer  da ra bos  kol lek ci ó ja  volt…
Eti ó pi á ban is szép ak ku rá tu san be áz -
tat ta a sö rös üve ge ket, hogy on nan is
hoz zon ha za cím ké ket…

– Saj nos töb bé már se hon nan nem
fog hoz ni.
– Volt egy já té kunk, a „bú csú sö rö -

zés”. Min den út előtt egy-egy – a vi -
lág kü lön bö ző tá jé ká ról szár ma zó –
üveg sör rel kö szön tünk el egy más tól,
ab ból  ki in dul va,  ki  tud ja,  lát juk-e
még  egy mást.  Ott,  Eti ó pi á ban  ezt
még meg fe jel tük: az zal ug rat tuk egy -
mást, hogy ha meg ha lunk, ki és mit
hagy a má sik ra. Több szál lá sun kon ar -
ra kény sze rül tünk, hogy kö zös ágy ba
fe küd jünk,  ott  meg  azon  él ce lőd -
tünk, ha így ta lál nak ránk, va jon mit
gon dol nak majd ró lunk.
Nem tu dom, ta lán ilyen mó don, tré -

fál ko zás sal akar tuk el űz ni ma gunk tól
a ha lált. Le het elő ér ze tet be le be szél ni,
ám én úgy gon do lom, hogy a kör nye -
zet ha tott ennyi re ránk. Az a le ír ha tat -
lan sze gény ség, amit lát tunk lép ten-
nyo mon. A cso da szép, de iszo nyúan
sze gény em be rek, a höm pöly gő ára dat.
Min dig min den moz gás ban volt, min -
den ki ment va la ho va vagy jött va la hon -
nan. Az volt az ér zé sünk, hogy bár hol
jobb ne kik, csak ott hon ne le gye nek.

– Em lí tet te, hogy nem csak a geo -
ló gi ai kü lön le ges sé gek ér de kel ték önö -
ket, ha nem a kul tu rá lis ér té kek is. 
–Igen, ki uta zá sunk előtt egy év vel

már meg volt a re pü lő je gyünk, at tól az
idő től fog va fo lya ma tos volt a fel ké szü -
lé sünk. Ta más hely szín ről hely szín re,
órá ról órá ra meg ter ve zett min dent.
Töb bek kö zött Ad disz-Ab ebá ban, a
fő vá ros ban a Nem ze ti Mú ze u mot te -
kin tet tük meg. Em lít het ném a Si mi -
en vagy az Awa sh Nem ze ti Par kot, a
dé li tó vi dék szá munk ra el kép zel he -
tet len ma dár vi lá gát, Gon dar és Ak -
szum  tör té nel mi  vá ro sát,  a  Ba bi le
kör nyé ki grá nit szik lá kat, eset leg a ha -
ra ri, es ti ka lan dos hi é na ete tést is.
De jár tunk La li be lá ban, más né ven

Új-Je ru zsá lem ben, a kopt egy ház köz -
pont já ban, ahol meg néz tük a ti zen egy
szik la temp lo mot. Fel fo gá suk sze rint

az egyik ben őr zik a frigy lá dát. Az Eti -
óp Or to dox Egy ház új évi ün nep sé gét
is fi gye lem mel kí sér tük; ér de kes volt,
ahogy a szín ka val ká dot fel vál tot ta a fe -
hér, gyolcs ból ké szült ün ne pi ru há zat.
Le nyű gö ző volt a hi tük ilyetén meg -
nyil vá nu lá sa. 

– Erő re, hit re most Ön nek is nagy
szük sé ge van…
– A két ki emel ke dő tu dá sú kol lé -

ga és ki tű nő em ber a csa lád já nak pó -
tol ha tat lan el ső sor ban. Sza bad Gá bor

két gyer me két és fe le sé gét hagy ta ma -
ga után. Ta más édes any ja pe dig min -
dig ezt kér de zi, ahány szor fel hí vom:
„Most mit  csi nál junk? Mi  lesz  ve -
lünk?” Egyet len gyer me kük volt ő.
Ha lá luk a tu do má nyos élet szá má ra
is nagy vesz te ség. Va la mennyi ünk nek
meg kell bir kóz nunk a hi á nyuk kal.

– Ez a tra gé dia akár út ke resz te ző -
dés is le het az ön éle té ben. Ta lán ar -
ra ösz tön zi, hogy el gon dol kod jon,
mer re, ho gyan to vább.
– Fé le lem nincs ben nem, ha er re

gon dol. Az vi szont tény leg úgy van,
hogy a ha lál ár nyé ká ban sok min dent
át gon dol az em ber. Élet for mám ból
adó dó an  a  szük sé ges nél  ke ve sebb
időt töl töt tem a csa lá dom mal. Ezen
sze ret nék vál toz tat ni. Na gyon jó ér -
zés,  hogy  van  ho va  ha za tér nem,
hogy vár nak rám. Jó ott hon len ni. 
Ugyan ak kor azt is tu dom, hogy a

meg kez dett uta mat foly tat nom kell.
To vább ra is sze ret ném jár ni a vi lá got,
hogy a meg ta pasz tal ta kat to vább ad -
has sam a ta nít vá nya im nak.
Ta más  nél kül  ne he zebb  lesz,  az

biz tos. Nél kü löz nöm kell min dig de -
rűs tár sa sá gát, és tu dá sá ra, szer ve ző -
mun ká já ra sem tá masz kod ha tom. Az
élet igen lé sé re vi szont igen: sze ret te az
éle tet, az élet sok fé le sé gét. Sze ret te fel -
ku tat ni Föl dünk leg szebb tá ja it, meg -
tud ni ró luk a le he tő leg töb bet.
Az  el kö vet ke ző  nyá ron  sze ret -

nék új ra el jut ni Iz land ra, a meg un -
ha tat lan szi get or szág ba, amely nek
ki lenc ven öt  szá za lé ka  ter mé szeti
cso da, s amelyet ki lenc ven hét szá -
za lék ban evan gé li ku sok lak nak. Ez
Ta más ba rá tom nak is az egyik leg -
ked vel tebb úti cél ja volt. Di ák ja im
szá má ra  pe dig  elő ké szí tet tem  az
ere de ti leg  Ta más sal  kö zö sen  ter -
ve zett au gusz tu si al pe si utat.

– Akit nem fe le dünk, az min dig ve -
lünk él. Mi lyen mó don ter ve zi meg -
őriz ni ba rát ja em lé két?

– Fe le dés el len ott a ren ge teg fo tó,
ame lyet idő ről idő re meg néz he tek, a
le vél vál tá sa ink, amelye ket bár mi kor ol -
vas ha tok, s a kö zö sen át élt ka lan dok
em lé ke.  Nem  fe led he tem  azt  sem,
hogy a szü le tés na po mon volt a te me -
té se… Töb bek kö zött Ta más kezd te el
szer vez ni a Ja kucs Lász ló nem zet kö -
zi kö zép is ko lai föld rajz ver senyt, ame -
lyet feb ru ár ban tar tot tak Sze ge den. A
száz het ven öt in du ló csa pat ból az el -
ső he lye zést si ke rült ha za hoz nunk. Ez -
zel az ő em lé ke előtt is tisz te leg ni kí -
ván tunk. Ennyi re még egy ver se nyen
sem iz gul tam a di ák ja i mért. 
Már ci us ne gye di kén, Ta más szü le -

tés nap ján a gim ná zi um ban mé cse se -
ket  gyúj tot tunk  a  fény ké pe  előtt. A
meg em lé ke zés kor  is ko la lel ké szünk,
Ma kán Har gi ta tar tott vi gasz ta ló gon -

do la tok kal te li, szí vig ha tó áhí ta tot. Épp
az idén tíz éves a vi lág uta zó klu bunk.
Sze ret nénk  fel ven ni  Fá bi án  Ta más
ne vét,  tisz te leg ve a  tu dós ge og rá fus
mun kás sá ga, a nagy sze rű pe da gó gus
és ki vá ló em ber em lé ke előtt.

– Az eti ó pi ai út ról ké szül pub li ká ció?
–  Száz ol da las  a  nap ló,  ame lyet

oda kint ír tam, min den kis mo men -
tum ott ol vas ha tó a lap ja in, de úgy ér -
zem, még so ká ig nem tu dok hoz zá -
fog ni az összeg zés hez, s az utol só két
nap kró ni ká ja ta lán so ha nem ké szül
el… Sok szor ál mo dom Ta más sal, és
egy ben egy sé ge sek az ál ma im: min den
al ka lom mal – a szo ká sos jó han gu -
lat ban – uta zunk… Sú lyos ke resz tet
ra kott rám az zal, hogy – mint túl élő
tár sa ink me sél ték – az utol só gon do -
la tai kö zött is én vol tam, a me rény -
let  es té jén  azt  fáj lal ta,  hogy  nem
lát ha tom azt a cso dát, amely ért men -
tünk. Az is igaz, hogy ná lam meg ő
állt az „el ső he lyen”, hisz a nap lóm
kez dő be jegy zé se így indul: „Fá bi án
Ta más ba rá tom mal…” 

g V. Gänsz lEr BE á ta

»fábiántamáSbarátommal…«

Kereszt,úton
Be szél ge tés Gru ber Lász ló val élet ről és né hány bú csú sör ről

Szabadgábor (1973–2012)bőrgyógyász
1998-ban szer zett or vo si dip lo mát a sze ge di or vos -
tu do má nyi  egye te men.  Ez után  a  bőr gyó gyá szati
kli ni ká ra  ke rült,  ahol  2003-ban bőr gyó gyá szat ból
szak vizs gá zott. 2011-ben PhD-fo ko za tot szer zett, majd
az egye tem bőr gyó gyá sza ti és al ler go ló gi ai kli ni ká -
já nak ad junk tu sa lett. Lét re hoz ta a ha mar or szá gos
hír név re szert tett seb ke ze lé si am bu lan ci át. A hall -
ga tók több al ka lom mal a leg jobb elő adó nak vá lasz -
tot ták. Nagy ter mé szet já ró volt.

fábiántamás (1958–2012)geográfus
A sze ge di Jó zsef At ti la Tu do mány egye te men
szer zett kö zép is ko lai föld rajz ta ná ri dip lo mát.
1984-től az egye tem ter mé sze ti föld raj zi és
ge o in for ma ti kai tan szé ké nek mun ka tár sa.
Ugyan et től az év től a Ma gyar Mi ne ro fil Tár -
sa ság, még előbb, 1980-tól a Ma gyar Hegy -
má szó klub tag ja.

Fábián Tamás és Gruber László

gruberlászló (1968–)
földrajz–történelemszakos
középiskolaitanár
A  sze ge di  Jó zsef  At ti la  Tu do -
mány egye te men vég zett föld rajz–
tör té ne lem  sza kon.  Kö zel  húsz
éve az egye tem óra adó ok ta tó ja,
2001 óta a Bony há di Pe tőfi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um ta ná ra.
Szá mos tu do má nyos pub li ká ció,
il let ve tan köny v szer ző je. 1999-ben
meg kap ta a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia  Szád ecz ky-Kar doss
Ele mér-dí ját. 2005-ben az MTA
Pe da gó gus Ku ta tói Pá lya dí ját ér -
de mel te ki. 2008-ban a Ma gyar
Föld raj zi Tár sa ság Pro Geo gra phia
díj ban ré sze sí tet te.



Anya csak egy van? Tu dom, so kak
szá má ra  egy ér tel mű,  meg in gat ha -
tat lan  „igen”  a  vá lasz.  Ben nem  ez
min dig nyi tott kér dés volt…
Ter mé sze te sen en gem is egy édes -

anya szült meg, ne velt, igaz gat ta az
éle tem út ját leg jobb tu dá sa sze rint,
de őmel let te még annyi an van nak,
akik nél kül nem le het nék az, aki va -
gyok. Hogy le het ne csak egy anya?
Nem is ér tem. 
Va ló szí nű leg a csa lá dom sem

ér tet te,  mert  a  szü le im mel
min den anyák nap ján vé gig -
jár tuk  az  összes  nagy ma -
mán kat,  ke reszt anyán kat,
gye rek te len, öle lő ka rú nagy -
né nén ket, ked ves, egye dül ál -
ló szom széd né nin ket. Min -
den kit, aki vi gyá zott ránk, ha a
szü le im nem tud tak ve lünk len -
ni; me nő,  csí kos  sá lat  kö tött ne -
künk ki tud ja, hon nan elő ha lá szott
ma ra dék fo na lak ból, fél éj sza ka va sal -
ta szá munk ra az el fe lej tett, de más -
nap ra be adan dó pré seltvi rág- gyűj te -
mény da rab ja it, ka ka ós csi gát sü tött
hét köz nap  uzson ná ra,  vagy  en ge -
dett te he net fej ni, pe dig úgy sok kal
to vább tar tott. 
És  hogy  le he tett  vol na  egyet len

anyám, ami kor ő elég ko rán – még
gye rek ko rom ban – be teg lett, és so -
ká ig nél kü löz nünk kel lett a gyógy ke -
ze lé sek mi att. És ilyen kor – utó lag lá -
tom csak – va la hogy min dig kár pó -
tolt az Is ten. Hol a gyü le ke zet ből, hol
a ro ko nok kö zül szin te min den ne -
héz pil la na tom ban kap tam fe lül ről
va la kit, aki olyan sze re tet tel vett kö -

rül,  fo ga dott  be,  hor do zott,  ahogy
csak egy anya ké pes. 
Em lék szem Esz ter re, a gi tár ta ná -

rom ra:  hogy  hall gat ta  a  tit ka i mat,
hogy druk kolt az el ső kis plá tói sze -
rel me im nél, hogy du gott a zse bem -

be egy pár új ha ris nyá ra va lót, ami -
kor el her dál tam a zseb pén zem. Vagy
Györ gyi re, aki  érett sé gi re  ké szült,
de ha csi pet nyi sza bad időm ben át -
fu tot tam hoz zá, min dig fél re tet te a
köny ve it, fü ze te it, és a ren del ke zé -
sem re állt. Len ke né ni re, aki sze rény
kis  nyug dí já ból  so ka kat  ven dé gelt
meg raj tam kí vül is, hi he tet len le le -
ménnyel be oszt va a ke ve set, hogy a
hét vé gén benn ma radt kol lé gis ták nak
va sár nap ün ne pi ebéd jük is le gyen az
is ten tisz te let után. 
Em lék szem  Pál má ra, aki  csok is

keksztor tát épí tett ne kem, mi kor elő -

ször töl töt tem tá vol az ott ho nom tól
a szü le tés na po mat. Zsu zsá ra, aki nél
bár mi kor al hat tam, ha vágy tam egy
kis  egye dül lét re  a  kol lé gis ta  évek
alatt. És Évá ra, aki – ami kor ész re vet -
te,  mennyi re  ret te gek  a  kó ru sunk
két he tes kül föl di tur né já tól – ké pes
volt az utol só há rom éj sza ka mind a
ti zen négy  tá vol  töl ten dő  na pom ra
ír ni ne kem egy-egy  le ve let. Ma  is
cso dá lom ér te. 

Sok-sok „anyám” se gí tett fi -
a tal pap né ko rom ban egy öle -
lés sel, imád ság gal, né hány jó
ta náccsal, ta pin ta tos, biz ta tó
szó val. És örök ké ál mos kis -
gye re kes anya ként egy tál ca
sü te ménnyel, egy óra sza bad
időt aján dé koz va meg ér tő en,
vagy  szó  nél kül  át vé ve  tő lem
egy-egy  fö lém  tor nyo su ló  fel -

ada tot. Sze ret tek egy sze rű, szük ség -
ben lé vő em ber ként is. Szül tek vagy
nem szül tek, már nem is lé nye ges,
mert mind anya, aki be fo gad, hor -
doz, az élet re se gít. 
Kö rül vet tek min de nütt az anyák.

Mint ha egy nagy fo lyam árad na az Is -
ten szí vé ből raj tuk ke resz tül. Így hát
ma is sok kal tar to zom. Anyák nap ján
nem is érek kör be. Ma rad adós sá gom
az év töb bi nap já ra is. Ma rad olyan is,
amit már nem tu dok an nak vissza ad -
ni, aki től kap tam. Adom hát an nak,
aki nek szük sé ge van rá: sí ró kis gye rek -
nek, csüg ge dő nek, be teg nek, meg lan -
kadt nak, szo mor ko dó nak. 
Ad ja raj tam ke resz tül az anyai és

apai sze re tet tel is sze re tő Is ten.
g Fül lEr Tí mEa
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„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett!” (Zsolt 98,1)

Hús vét ün ne pe után a ne gye dik hé ten
az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi az élő
Krisz tus el hal ku ló éne kű gyü le ke ze -
tét bá to rít ják; mert az Úr cso dá la to san cse le ke dett: éne kel je tek! „Jó do log di -
csér ni az Urat, és éne ket mondani a te ne ved nek, oh, Fel sé ges!” (Zsolt 92,2) Can -
ta te– „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket!” (GyLK 737) „Mert Is ten meg vi dá mí -
tot ta szí vün ket, lel kün ket egy szü lött Fi á val, akit ér tünk adott bűn től, ha lál tól
és ör dög től va ló vált sá gul. Aki ezt ko mo lyan hi szi, az nem te het mást, mint
uj jong; vi dám lé lek kel ró la be szél s éne kel, hogy má sok is hadd hall ják, s hoz -
zá jus sa nak.” (Lu ther) „Atyánk, Fi a dat ha lá lon ara tott győ zel mé ért új ének kel
di cső ít jük, és ezért ál dunk, ma gasz ta lunk té ged, és uj jon gó ének kel hir det jük
szent ne ved di cső sé gét!” (LK) Ezt tet te Jé zus is: „Ma gasz tal lak, Atyám, menny
és föld Ura… Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg vagy -
tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,25.28) Aki Jé zus igá ja alá
he lye zi ma gát, azt Jé zus hor doz za in kább, mint ő az igát! És aki fel öl töz te már
az új em bert – „ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz tust” (Róm 13,14) –, az tud
ele get ten ni e ké rés nek: „…int sé tek egy mást zsol tá rok kal, di csé re tek kel, lel ki éne -
kek kel; há la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben az Is ten nek.” (Kol 3,16) Ő új já szült
min ket az üd vös ség öröm hí ré vel, „hogy mint egy el ső zsen gé je le gyünk te remt -
mé nye i nek”. Ezt ké ri Ja kab: „Le gye tek az igé nek cse lek vői, ne csu pán hall ga tói,
hogy be ne csap já tok ma ga to kat.” (Jak 1,18.22) A ta nít vá nyok ör ven de ző ki ál -
tá sa az an gya lok di cső í tő éne két is vissz han goz ta: „Ál dott a ki rály, aki az Úr
ne vé ben jön! A menny ben bé kes ség, és di cső ség a ma gas ság ban!” (Lk 19,38; 2,14)
Pál nem má sok misszi ói mun ka te rü le tén vé gez te Is ten evan gé li u má nak pa -
pi szol gá la tát, be tel je sít ve a pró fé ci át (lásd Ézs 52,15): „Meg lát ják őt azok, akik -
nek még nem hir det ték, és akik még nem hal lot ták, azok meg ér tik.” (Róm 15,21)
Ez ta ní tá sá nak lé nye ge a nyel ve ken va ló szó lás ról és a pró fé tá lás ról: „Imád -
ko zom lé lek kel, de imád ko zom ér te lem mel is, di csé re tet ének lek lé lek kel, de
di csé re tet ének lek ér te lem mel is.” „…de a gyü le ke zet ben in kább aka rok öt szót
ki mon da ni ér te lem mel, hogy má so kat is ta nít sak, mint sem tíz ezer szót nyel -
ve ken.” (1Kor 14,15.19) És a Ge cse má né-kert ben Jé zus térd re bo rul va így imád -
ko zott: „Atyám, ha aka rod, vedd el tő lem ezt a po ha rat, mind az ál tal ne az
én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” És ő min ket is er re biz tat: „Imád -
koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek.” (Lk 22,42.40; s lásd Mt 6,9.10.13) „…az
én tes tem iga zi étel, és az én vé rem iga zi ital.” Jé zus e ke mény be szé dén so -
kan meg bot rán koz tak, és nem jár tak töb bé őve le. A ti zen ket tő szó szó ló ja,
Pé ter így val lott: „Uram, ki hez men nénk? Örök élet be szé de van ná lad. És mi
hisszük és tud juk, hogy te vagy az Is ten nek Szent je” – az élő Is ten Fia! (Jn
6,55.68–69) Mi is át él het jük: „Ó, Jé zus, ter hed nem ne héz, / És gyö nyö rű a
te igád, // És aki győ zött ide lenn, / Fenn örök him nuszt éne kel.” (EÉ 461,4.5)

g Ga rai And rás
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Ne légy a vég le tek em be re! Élj ki egyen -
sú lyo zott éle tet! – ez mos ta ni igénk
üze ne te. A táp lál ko zás te rü le tén „di -
vat szó” lett a bu limia és az ano re xia,
a „túl fo gyasz tás” és en ni nem tu dás be -
teg sé ge. Az egyik if jú le ány a gyü le ke -
ze tünk ben  odá ig  ju tott,  hogy  már
nem tu dott en ni, és vég ze te sen fo gyott.
Ami kor be szél get tünk, ki de rült, hogy
szá má ra a so vány, kar csú kül ső volt a
min ta, ezért fog ta ma gát kop la lás ra. De
egy  bi zo nyos  pon ton  túl  nem  volt
meg ál lás. Ami kor azon ban ez a hely -
zet vi lá gos lett szá má ra, meg val lot ta
bű nét  Is ten nek,  és  szin te  azon nal
rend be  jött. Ha tal mas Is te nünk van.
A Bar bie ba ba is csa ló ka pél da volt

egy idő ben a fi a tal lá nyok előtt. So -
kan akar tak rá ha son lí ta ni. Az egyik
szom szé dunk is „Bar bie fe le sé get” ke -
re sett és szer zett, no ha tud ta, hogy
a lány összes töb bi tu laj don sá ga két -
sé ges. A ba bá hoz, a ki ta lált alak hoz
igye kez tek so kan „iga zí ta ni” ma gu -
kat, Bar bie-vá igye kez tek vál ni. Vé -
gül – mi cso da ha mis vi lág! – let tek
is ilyen sze mé lyek „élő ben”, aki ket tu -
laj don kép pen a té vé, a rek lám, a já -
ték bolt for mált ki. 
Így va gyunk az étel lel is. Mód já val

és  há la adás sal  min den  a  ja vunk ra
van.  Iz rá el  né pé nél  volt  egy  is te ni
rend  az  ét ke zés sel  kap cso lat ban.
Meg volt  en nek  a ma gya rá za ta. De
ami kor Jé zus el jött, és az evan gé li um
el ér te a po gá nyo kat is, új út ra lép tek
ezen a te rü le ten is. 
Az el ső je ru zsá le mi zsi nat ha tá ro -

zott ar ról, hogy a po gá nyok ból meg -
té rő ke resz tyé nek nek nem kell előbb
a zsi dó szer tar tá sok nak és szo ká sok -
nak alá vet ni ma gu kat. Ide tar to zott
az ét ke zés is.

Pál tu laj don kép pen azt mond ja Ti -
mó te us nak: „Is ten min den ele delt az
em ber táp lá lá sá ra adott. Csak he lye -
sen kell él ni ve le.” Ez ak kor azt je len -
tet te, hogy nincs tisz tá ta lan ele del, ha
az egész sé ges, és nem kell fél ni meg -
en ni a bál vá nyo zók mé szár szé ké ről
vett húst. A lé nyeg, hogy te tudd: ez
kö zön sé ges ele del, és Is ten a mi táp -
lá lá sunk ra ad ta.
Ma  fé lünk,  nem  tud juk, me lyik

étel ben mi lyen ká ros ve gyü let, hor -
mon vagy gén ke zelt anyag van. Há -
nyan  ret teg nek:  mit  ehe tek  meg?
Vagy  még  egy sze rűbb  pél da:  jaj,
egy kis zsír van a hús szé lén, jaj, mi -
lyen egész ség te len! – Is te nünk nem
azért  te rem tet te  az  ele delt,  hogy
kí noz zuk ma gun kat. Táp lá lá sunk ra,
ja vunk ra ad ta. Döntsd el bölcs be -
lá tá sod sze rint, hogy ez és ez va ló -
szí nű leg jó, és nyu god tan egyél be -
lő le. De mér ték kel, mint min den ből.
Mert ez a ba junk: a ki egyen sú lyo -
zat lan ság,  fa lánk ság,  tet sze ni  vá -
gyás, mér ték te len ség.
Légy  ki egyen sú lyo zott  min den -

ben, és bízd a töb bit az Úr ra. Az Is -
ten től  ih le tett  Dá vid  ezt  mond ja:
„Gyer mek vol tam, és már meg vé nül -
tem, de nem lát tam, hogy el ha gyot -
tá lett vol na az igaz, sem azt, hogy
mag za ta ke nye ret ké re ge tett vol na.”
A szi lárd élet tit ka: bízz Is ten ben,

és ő meg se gít té ged, de még gyer me -
ke i det is. Ígé re te az, hogy nem ke -
rülsz el vi sel he tet len ín ség be. Ha az
Úr irán ti há lá val ve szed a ke nye re det,
a na pi mun ká dat, a csa lá do dat és kö -
zös sé ge det, ak kor ő ki egyen sú lyo zot -
tá  tesz,  hogy  ott meg leld  azt,  ami
szük sé ges: a bol dog sá go dat.

g Széll Bul csú

aHónapigéje

„Az Is ten min den te remt mé nye jó, és sem mi sem
el ve ten dő, ha há la adás sal él nek ve le” (1Tim 4,4)

A ten ge li ci vas úti meg ál ló olyan ki -
csi, alig le het ész re ven ni. De meg je -
gyez tem, hogy Nagy do rog után kell
le száll ni, hát le száll tam. Ak kor nem
tűnt föl, hogy ma gas a vo nat lép cső,
vagy hogy túl ala cso nyan van a pe ron,
mert hogy nincs pe ron – egy fi a tal -
em ber ci pel te a cso ma go mat, sű rűn
kö szön get tem ne ki. De es te, vissza -
fe lé, ami kor vág tat va el ér tük a ten ge -
li ci meg ál ló va la hai bak ter há zát – a
ta lál ko zó szin te a vo nat  in du lá sá ig
tar tott –, már két do boz há zi to jás,
Mirt ill ha tal mas adag cso dás zser bó -
ja, Ger gő kör te fá ból fa ra gott sző lő le -
vél-tál cá ja és Fül ler Ti mi po gá csá ja
húz ta a kis ko csi mat – mit mond jak,
nem vol tam ké pes fel száll ni. Pe dig a
vo nat Ba ja fe lől idő ben meg jött, meg
is állt, s a tüs ke ha jú, ter me tes fi a tal -
em ber ka la u zi mi nő ség ben ott ma -
ga so dott és vá ra ko zott a lép cső te te -
jén az egyet len utas ra. Hogy nem igen
moz dul tam, le szólt a mély be. Rém -
lik, ka ján kép pel ér dek lő dött.
– Nem akar fel száll ni?
Föl néz tem.
– Hát, ha föl húz ná a tás ká mat, ta -

lán si ke rül… 
Ez a ka la uz vagy óva tos, vagy kí -

ván csi em ber, gon dol tam, mert meg -
kér dez te:
– Mi van ben ne?
– Po gá csa – mond tam, még min -

dig a ten ge li ci mur ván áll do gál va.
A ka la uz lej jebb lé pett, és föl kap -

ta a tás kát.
–  Hát  mért  nem  ez zel  kezd te,

asszo nyom…
Fütty szó har sant, már fönt is vol -

tam a pe ro non,  az aj tó  zá rult,  alig
tud tam in te get ni, a vo nat ki hú zott.
Bal ra is, jobb ra is me het tem vol -

na, de nem volt kér dés, a tüs ke ha jú
ka la uz már ott ült két utas mel lett. Is -
me rő sei le het tek, mint ké sőbb ki de -

rült, nő vé rek a szek szár di kór ház ból,
most men tek ha za – szó val a ka la uz
el dön töt te.
– Ide jöj jön, itt meg bíz ha tó tár sa -

ság van. És me leg!
Le ül tem ve lük át el len ben. A met -

sző szél után va ló ban jól esett a fű tött
ku pé. A ka la uz ek kor fel állt, és kér -
te a je gye ket. Nem ad tam. He lyet te
Fül ler Ti mi po gá csá it tar tot tam elé.
– Ne  akar jon meg vesz te get ni  –

me resz tet te rám a sze mét a ka la uz,
és be le ha ra pott a po gá csá ba.
Vet tek a nő vé rek is, esze get tünk,

ne vet tünk, At ti la – ez a ka la uz be csü -
le tes ne ve – ele mé ben volt. A bar na
ha jú fi a tal asszony a ne ve tés től már
tö röl get te a sze mét.
– Min dig ilyen. Ha ő van szol gá -

lat ban, az em ber ked ve is más lesz…
A  je gye met  azért  csak  el kér te,

for gat ta, so ká ig né ze get te.
– Dél után jött, az tán már megy is

vissza?
– Leg kö ze lebb to vább ma ra dok.
At ti la,  a  ka la uz  nagy  lé leg ze tet

vett, lát szott, hogy fon tos ki je len tés -
re ké szül.
– A nők ezt na gyon ér tik. Leg kö -

ze lebb… Hány szor mond ták ne kem
is, hogy leg kö ze lebb… Az tán vagy be -
tart ják, vagy nem.
Az egyik asszony fag gat ni pró bál ta.
– Nem vagy jó ban a nők kel, At ti la?
– Csak utazz hol nap az én vo na -

la mon, majd meg lá tod, de mennyi -
re jó ban va gyok!
Kér dez ték,  mi re  ké szül  hol nap,

de csak ti tok za tos ko dott.
Pró bál tam  a  hely ze tet  men te ni

Mirt ill zser bó já val. Ki sebb sze le tek re
vág tam – jus son a csa lád nak is –, és
kör be kí nál tam. At ti la, aki, gya ní tom,
nem az a könnyen di csé rős faj ta, ég -
nek emel te a sze mét, ami kor be le ha -
ra pott, és csak annyit kér de zett:

– Vi he tek eb ből a ko csi ve ze tő nek?
Tán még rá is kap csol, ha meg kós -
tol ja…
És vitt, és a ko csi ve ze tő rá is kap -

csolt, mert úgy szállt az idő, ész re se
vet tem a mú lá sát.
Nagy do ro got már el hagy tuk, Vaj -

tát is, a két nő vér ke le szállt, kezd tem
fag gat ni At ti lát, a ka la uzt.
– Mi re ké szül hol nap?
– Ami re évek óta min den már ci -

us  nyol ca di kán. Ma  van he te di ke,
igaz? Es te szé pen ha za me gyek, elő -
ve szek egy ilyen töm böt, és az üres
ol da lá ra tu li pánt raj zo lok, ibo lyát,
ró zsát, mi re mit.  És  rá írom, hogy
Bol dog nő na pot! Az tán min den nő
uta som nak  ki té pek  egy  la pot,  és
át adom.
Néz tem a tüs ke ha jú ka la uzt, aki

ugyan  olyan mor mo gós,  kri ti zá lós
faj ta, di csér ni nem sze ret, de ak ko -
ra szí ve van, nem fér se a ka bát ja alá,
se a ka la uz tás ká ba. Hát ki te szi a te -
nye ré re, s ad ja min den ki nek, aki föl -
száll a vo na tá ra, s el fo gad ja.
Mi re  Sár bo gárd ra  ér tünk,  én  is

kap tam va la mit, bár még csak már -
ci us he te di ké nek ké ső es té je volt. Egy
hely biz to sí tá si  blokk fü zet  hosszú -
kás lap já ra – olyan, mint egy szín ház -
jegy – go lyós tol lal cso kor ba ren de -
zett né hány szál vi rá got raj zolt At ti -
la, a ka la uz, mel let te ez állt: Bol dog
Nő na pot! MÁV-START ZRT. 831-es
ko csi járat. 2012. már ci us 7–8.
Kér tem, ír ja már rá a ne vét is. De

nem tud tam rá ven ni. 
– Nincs már időnk – né zett ka ján

kép pel.  –  Sár bo gárd.  Vég ál lo más,
le szál lás! Na, ad ja azt a tás kát…!

g Schäf fEr Er zsé bEt

Az írás meg je lent a Nők Lap ja 2012.
már ci us 28-i szá má ban

»megkelltanulnunkVágyakozniazután,amiamiénk«(SimoneWeil)

végállomás,leszállás!
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If jú sá gi al ka lom ra ké szül tünk kő sze gi gyü le ke -
ze tünk ben. Az idei tan év ben kezd tük el ha vi
rend sze res ség gel ifis tea ház ba hí vo gat ni a fi -
a ta lo kat. Így pró bál juk meg át hi dal ni az élet -
kor be li kü lönb sé get, amely min den gyü le ke ze ti
ifi ben elő jön egy-egy ge ne rá ció vál tás nál.
A tea ház, úgy tű nik, jó al ka lom ar ra, hogy

együtt tölt se nek egy es tét fi a ta lab bak és idő seb -
bek. Min dig egy ze ne kart vagy szó lis tát hí vunk
meg ezek re az al kal mak ra, így járt ná lunk a Ke -
reszt met szet, Wild An na és Hu szák Zsolt, a Ken -
dik Bro thers,most má jus ban pe dig a he lyi evan -
gé li kus szak kö zép is ko lá ban szer ve ző dött Te ki
Ban det vár juk még a tea ház szín pa dá ra.
A leg utób bi al kal mon a gyü le ke ze ti if jú sá -

gunk ból ala kult Echo volt a „ven dég”, pon to sab -
ban a há zi gaz da. Ezen a pén te ken két gyö nyö -
rű igét kap tunk az Út mu ta tó ban. Az egyik a
145. zsol tár ból a kö vet ke ző sor: „Nem ze dék ről
nem ze dék re di csé rik mű ve i det, hir de tik ha tal -
mas tet te i det.” A má sik pe dig Má té evan gé li u -
má ból az a je le net, ami kor gyer me kek di csé -
rik éne kük kel Is tent a temp lom ban, ami nem
tet szik az  írás tu dók nak és  fa ri ze u sok nak, és
csend re in tik a han gos ko dó kat…
A zsol tár vers nek szá mom ra egé szen sze mé -

lyes ve tü le te az, hogy gyer me ke im mel együtt
ze nél he tek az Echo együt tes ben. Más kor is jól -
eső ér zés sel töl tött el, ami kor lát tam és hal lot -
tam őket akár a Jó nás és Jé zus roc ko ra tó ri u mot
éne kel ni – ame lyet ki csit én is ma ga mé nak ér -
zek, hi szen egy kor én basszus gi tá roz tam a csa -
pat ban –, akár a ze ne tá bo rért va ló lel ke se dé -
sü ket lát va idé zem fel a húsz-hu szon öt év vel ez -
előt ti gi tár tá bo rok em lé két. És bár tu dom, hogy
az Is tent di csé rő ének so ha nem szű nik meg,
még is kü lö nös öröm az, hogy eb ben gyer me -
ke im is részt vesz nek.
El gon dol ko dom ugyan ak kor: ho gyan le het

meg ma rad ni az aka dá lyok el le né re is az Is tent
di csé rő kö zös ség ben?! Mert hogy a leg na gyobb
baj nem azok kal van, aki ket bosszant a fi a ta -

lok éne ke, és „be szó lo gat nak” min den fé lét a
gyü le ke zet ben  vagy  az  or szá gos  prog ra mok
kap csán. Ilyen „min den ki nél min dent job ban
tu dók” min dig is vol tak és lesz nek is kö rü löt -
tünk. Ez a mo gor va ság sok szor mo ti vá ci ós erő
az igé nye sebb ének és ze ne meg szó lal ta tá sá ra.
A baj sok kal in kább azok kal van, akik – az evan -
gé li u mi tör té net sze rint is – ugyan úgy hall ják
az éne ket, de még csak fel sem bosszant ja őket,
hi szen min den ben és min den re néz ve tel je sen
kö zöm bö sek, nem ér tik a lel ke se dést, az örö -
möt, a fel sza ba dult sá got. Ez a hoz zá ál lás saj -
nos „ra ga dós”.
Egyet len mó don le het csak vé de kez ni el le -

ne: ha nem ez zel fog lal ko zunk, ha nem erőt me -
rí tünk a kö zös ének lés örö mé ből.

g Ba ra nyay Csa ba

palaCkpoSta

„nemzedékrőlnemzedékre
dicsérikműveidet…”

Kre a ti vi tás,  nyi tott ság,  sok -
szí nű ség,  fi a tal ság,  bo lond -
ság, kul tú ra, lel ki fel töl tő dés…
és még so ká ig tud nám foly tat -
ni  a  sort. Egy olyan  ren dez -
vény jel lem zői, ahol ke resz tény
em be rek kö tet len mó don fe -
jez he tik  ki  és  él he tik meg  a
Krisz tus sal és egy más sal va ló
kö zös sé gü ket. Ez a Szél ró zsa!
Egy fesz ti vál, ahol a kö zös ség,
a Krisz tus-köz pon tú ság  a  fő
mo tí vum,  le gyen  szó  akár  a
szer ve ző  csa pat ról,  akár  a
részt ve vők ről.
A 21. szá zad em be re és a

(szte reo tí pia  sze rint)  nyu -
godt,  bé kés  ke resz tény  is –
aho gyan ezt sok szor em le get -
jük – ro ha nó vi lág ban él. De
nem csak ab ban él, ha nem ő
ma ga is ro han. Az egé szen ki -
csik  sza lad nak,  hogy  meg -
sze rez zék  az  ép pen  akkor
kedvenc  já té kot  az  ovi ban,
ne hogy más meg előz ze őket.
A ka ma szok reg ge len te fut -
nak  az  is ko lá ba  a  ta ní tá si
órá ra, az egye te mis ták sok -
szor két egye tem vagy a mun -
ka és az egye tem kö zött  lo -
hol nak. A csa lá do sok pe dig a
mun ka hely,  a  gye re kek  kü -
lön órái és az egyéb hét köz na -
pi  te en dők  la bi rin tu sá ban
vesz nek el.
De mi kor fu tunk az Is ten -

hez? Mi kor van olyan pil la nat
az éle tünk ben, ami kor iga zán
meg ál lunk,  iga zán egy más ra
fi gye lünk, iga zán ki kap csol juk
a hét köz na pi dol go kat, ha úgy
tet szik, a föl di lé tet? Mi kor fi -
gye lünk az Is ten re? Mi kor él -
jük meg a ve le va ló kö zös ség
él mé nyét?
Alap ve tő  kom mu ni ká ci ós

prob lé mák ba üt kö zünk az év
leg több  nap ján.  Sok szor
rosszul  vagy  egy ál ta lán  nem
be szél ge tünk a hit kér dé se i ről
sem Is ten nel, sem egy más sal.
Mert  el so dor nak  a  te en dők,
nincs  idő, hely, kap cso ló dá si
pont, ta lál ko zá si fe lü let…

Ezek re a hi á nyok ra pró bá -
lunk kon cent rál ni, ami kor a
Szél ró zsá ról mint egy há zunk
leg több em bert meg moz ga tó
fesz ti vál já ról gon dol ko dunk.
A meg szó lí tott sá got, sze mé -
lyes sé get, át él he tő sé get mind
szem  előtt  tart va,  a  Jé zus-
köz pon túság  je gyé ben  im -
már  ki len ce dik  al ka lom mal
nyújt ta lál ko zá si pon tot is me -
rő sök és is me ret len is me rő sök
szá má ra az if jú sá gi fesz ti vál.
A hét köz na po kon túl mu ta tó
kul tu rá lis, lel ki és ki kap cso -
ló dás ra szánt prog ra mok kö -
zül  re mény ség sze rint min -
den ki meg ta lál ja majd a szá -
má ra tet szőt. 
Idén Fo nyód li ge ten is lesz -

nek áhí ta tok, úgy ne ve zett me -
rí té sek, kon cer tek,  szín há zi
elő adá sok, bib lia ta nul má nyok,
sport prog ra mok, éj je len ként
meg ala kul a holt köl tők tár sa -
sá ga, be szél get hetsz  az  élő
könyv tár ban olyan em be rek -
kel, akik kel ed dig ta lán so ha.
A ki csik az ovi ban, kéz mű ves-
fog lal ko zá so kon  tölt he tik  el
hasz no san az ide jü ket, és per -
sze a Ba la ton part ján a – re -
mény ség sze rint – ve rő fé nyes
nap sü tés ben a stran do lás sem
ma rad hat el!
Lel kes ön kén te se ink a szer -

ve zés so rán azon gon dol koz -
nak, hogy mi ként te he tik szí -
nes sé, tar tal mas sá, él vez he tő -
vé ezt a né hány na pot – hogy
iga zán az Is ten re kon cent rál -
has sunk,  ki kap csol has suk  a
hét köz na po kat, és ar ra szán -
has suk az időn ket, hogy ta lál -
koz zunk egy más sal és az zal az
Is ten nel, aki hi tünk, re mény -
sé günk és sze re te tünk alap ja és
moz ga tó ja.
Az  elő re giszt rá ció  má jus

kö ze pén el in dul, és on nan tól
már  nincs meg ál lás  egé szen
jú li us 18-ig, ami kor is a Ba la -
ton-par ton öröm mel me rít he -
tünk a prog ra mok ból, ta lál ko -
zá sa ink ból s ab ból az erő ből,

amely  egy kö zös ség gé ko vá -
csol hat ben nün ket!

g LKG

***

Gon dol koz tál már azon, ho -
gyan ké szül a Szél ró zsa? Most
el áru lom a re cept jét.
Végy  tíz  fő mun ka tár sat,

akik vál lu kon ci pe lik az egész
alap kon cep ci ót. Adj hoz zá íz -
lés  sze rint  negy ven-öt ven
mun ka ág ve ze tőt, akik a kü lön -
bö ző  prog ram pon tok  há zi -
gaz dái  lesz nek, és  szórj be le
még kö rül be lül négy száz se gí -
tőt  (amennyi  csak  be le fér),
akik a rész fel ada tok tény le ges
el lá tá sán  dol goz nak.  Vé gül
fogj egy fi ze tett mun ka tár sat,
aki ko or di nál ja, hogy min den
rend ben men jen.
De hogy  egy  ki csit  ko mo -

lyabb ra for dít sam a sót, il let ve
szót: a Szél ró zsa szer ve zé se és
le bo nyo lí tá sa vé gig ön kén te -
sek kel mű kö dik. Gon dol tad
vol na, hogy egy ek ko ra – két -
ezer fős – ren dez vény elő ké -
szí té sén  és  le bo nyo lí tá sán
csu pán  egy  szem  fi ze tett
mun ka társ  dol go zik,  és  az
összes töb bit ön kén te sek rak -
ják  össze?  Egy szer  ér de kes
len ne  sta tisz ti kát  ké szí te ni,
hogy a mun ka ági ve ze tők és
a  se gí tők  mennyi  ener gi át,
hány órát és mi lyen össze ge -
ket ál doz nak ar ra, hogy tö me -
ge ket  moz gas sa nak  meg
Krisz tus ügye mel lett.
Gye re el te is a Szél ró zsá ra,

és ta pasz tald meg, hogy a kö -
zös cél ér de ké ben tett kö zös
mun ká nak mi lyen ál dá sai van -
nak, és nézz há lá san azok ra,
akik „dol goz ni” ér kez nek oda!
Hi szen ők azért van nak, hogy
ne ked jobb le gyen.

g nu ris

To váb bi in for má ci ó kért fi gyel -
jé tek a www.szel ro zsa tal al ko -
zo.hu hon la pot!

Szélrózsa2012
b Még 73 nap, és kez dő dik a Szél ró zsa! A 9. or szá gos

evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó jú li us 18. és 22. kö zött lesz
a Ba la ton part ján, Fo nyód li ge ten. Itt, az EvangélikusÉlet
if jú sá gi ol da lán az idei ta lál ko zó mot tó já ról el ne ve zett Me-
ríts! ro vat ban – mely az Osztozó ro vat tal fel vált va je lent -
ke zik – négy he ten te újabb és újabb rész le te ket tud hat tok
meg a fesz ti vál té má já ról, prog ram ja i ról, szer ve zé sé ről.
Most az aláb bi ha sá bo kon is olyan cik kek nek adunk he -
lyet, me lyek az Is ten nel és egy más sal va ló ta lál ko zás ra is
mó dot adó Szél ró zsá ra hí vo gat nak ben ne te ket. (V.J.)

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

névjegy:
baranyayCsaba
Evan gé li kus lel kész ként
– fe le sé gem mel együtt –
Kő sze gen  szol gá lok.  A
ha tár  men ti  kis vá ros
adott ott hont 2008-ban

a Szél ró zsa ta lál ko zó nak. So kat je lent szá -
mom ra  az  if jú sá gi  ze ne.  Nagy bá tyám,
Soly már Pé ter hí vott el an nak ide jén a csö -
mö ri if jú ság ba gi tá roz ni. A teo ló gi á ra ke -
rül ve kezd tük el szer vez ni a Me visz-gi tár -
tá bo ro kat; vol tak olyan évek, ami kor egy
nyá ron ket tőt is kel lett tar ta nunk a je lent -
ke zők ma gas szá ma mi att. Az Új ének if -
jú sá gi ének fü ze tek szer kesz tői mun ká já ban
is részt vet tem. Teo ló gus hall ga tó ként és lel -
ké szi szol gá la tom el ső tíz évé ben pe dig a
Pro mi se ze ne kar ban ját szot tam. Új élet hely -
zet, hogy gyer me ke im mel és ifis tár sa ik kal
együtt  ze né lek  a  pár  éve  ala kult  Echo
együt tes ben, és na gyon ké szü lünk a nyá -
ri fo nyód li ge ti Szél ró zsá ra.

So ka dik al ka lom mal nyí lik ki
öt  temp lom aj ta ja Győ rött  a
kul tú rá ra és har mó ni á ra vá gyó
lá to ga tók előtt. Má jus 10-e és
14-e  kö zött  ren de zik  meg
ugyanis az észak nyu ga ti me -
gye szék he lyen az öt temp lom-
fesz ti vált.Aho gyan a szer ve zők
hir de tik:  „Ezen  a  fesz ti vá lon
nincs sör, nincs virs li, de van
va la mi fé le spi ri tu á lis han gu lat
és áhí tat, és ren ge teg is mer ke -
dés a má sik em ber hi té vel és
sze re te té vel.  Ez  a  mi  kö zös
ün ne pünk,  ahol  év ről  év re,
es té ről  es té re má sik új vá ro si
temp lom ban gyúl nak ki a fé -
nyek, a to le ran cia és a bé kes ség
fé nyei.” Az esti kon cer tek hez
temp lom lá to ga tó tú rák és más
ren dez vé nyek  kap cso lód nak.
A  rész le tes  prog ra mért  kat -
tint sa tok  a  www.kar zat.hu
web ol dal ra!
Menny be me ne tel  és  pün -

kösd,  egy ház  és  misszió  –
össze tar to zó ün ne pek, össze -
kap cso ló dó  fo gal mak.  Ta lán
most kü lö nö sen is ak tu á lis ki -
ven ni, köl csön kér ni, (legálisan)
le töl te ni a ma már klasszi kus -
nak szá mí tó A misszió cí mű fil -
met. Az 1986-ban Ro bert Bolt
for ga tó köny ve alap ján ké szült,
Ro land Jof fé ren dez te al ko tás
a 18. szá za di Dél-Ame ri ká ban
ját szó dik, ott, ahol a gu a ra ní
in di á nok él nek. A törzs ke gyet -
len sé gé ről és pri mi tív élet vi te -

lé ről is mert. A hoz zá juk ér ke -
ző je zsu i ta szer ze tes, Gab ri el
atya  (Je remy Irons) ki tar tó
mun ká val el nyeri a he lyi ek bi -
zal mát.  Té rí tő  mun ká já nak
kö szön he tő en  egy re  töb ben
lesz nek  Krisz tus-kö ve tők ké. 
A  po li ti kai  és  gaz da sá gi

ha ta lom azon ban köz be szól.
A hi va ta los egy ház és tá mo ga -
tói ha mar a po ten ci á lis rab -
szol ga je löl te ket lát ják a szer -
ze tes  kö ré  gyűlt  in di án  hí -
vek ben.  Va jon  ho gyan  száll
szem be a hó dí tók kal az egy -
sze rű szer ze tes? Mi lesz a fá -
ból és sár ból épí tett temp lom
sor sa? Meg tud ha tod, ha meg -
né zed a be mu ta tá sa évé ben a
cannes-i  nem zet kö zi  film -
fesz ti vá lon Arany pál má val ju -
tal ma zott, emel lett 1987-ben
Gol den Globe-ra és Os carra
is je lölt fil met. A drá ma meg -
te kin té se má ju si ifi órán is ér -
dek fe szí tő,  jó  kis  be szél ge -
tést ge ne rá ló prog ram le het.

Ugye em lék szel a tör té net -
re? Az  el ső pün kösd kor  azt
hit ték az apos to lok ról, hogy
édes bor tól ré sze ged tek meg.
A túl zott al ko hol fo gyasz tás -
ról ün ne pe ken és hét köz na -
po kon is csak le be szél ni tu -
dunk. Ha azon ban nem csak a
ti zen nyol ca dik szü le tés na po -
don, ha nem má jus 20-a és jú -
ni us  17-e  kö zött  bár me lyik
va sár nap a dél előt ti is ten tisz -
te le ten és a ki adós ebé den is
túl vagy, csa lá di vagy ba ráti
tár sa ság gal  ér de mes  el lá to -
gat nod a bu da pes ti A38 ha jó -
ra. A leg jobb bu li hely nek ki -
ki ál tott fő vá ro si ví zi jár mű vön
har minc öt év alat ti bo rá szok
ver sen ge nek a leg jobb ne dűk -
nek já ró dí ja kért. A kö zön ség
pe dig nem csak in gyen me het
be, ha nem kós tol hat, sza vaz -
hat és ked vez mé nye sen vá sá -
rol hat is a pin cé sze tek kí ná la -
tá ból.

g JE nő

oSztozó

hallani,látni,ízlelni

Jeremy Irons – jelenet A misszió cimű filmből
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Evangélikus Élet 2012. május 6. f »prEsbitEri«

09.00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
09.30 ÉNEKLÉS, KÖSZÖNTÉSEK

10.00 NYITÓÁHÍTAT: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI (Az egyház mint család)
Ef 5,1–2 – Szemerei János püspök

10.30 AZ ÉN CSALÁDOM: DÖBRENTEI ILDIKÓ ÉS LEVENTE PÉTER LELKI-
DERŰ-GYAKORLATA Ef 6,1–4 alapján – Beszélgetőtárs: Mesterházy Balázs

11.45 BESZÉLGETÉSEK TEMATIKUS CSOPORTOKBAN a közeli Bárdos László
Gimnáziumban
Nagymamaként Isten családjában
Nagypapaként Isten családjában
Apaként Isten családjában
Anyaként Isten családjában
Gyermekként Isten családjában
Elváltként Isten családjában
Egyedülállóként Isten családjában
Keresztszülőként Isten családjában
Presbiterként Isten családjában
Gyülekezeti vezetőként, tisztségviselőként Isten családjában

12.30 EBÉD
Az ebédszünetben szabadtéri programok (vetítés, énekkar, gyülekezeti
standok, sütemények asztala stb.)

Missziói nap a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Városi Sportcsarnok, Tatabánya (Ságvári E. u. 9.)

13.30 KACAGÓ KONCERT LEVENTE PÉTERREL 3-TÓL 103 ÉVES KORIG a gim-
názium tornatermében

14.30 KERÜLETI AKTUÁLIS ÜGYEK

15.00 BOLYKI BROTHERS-KONCERT
16.00 ZÁRÓÁHÍTAT – Szeverényi János országos missziói lelkész

Gyermekmegőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap folyamán gondos-
kodunk.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.

A résztvevőknek ebédet biztosítunk. Az önálló keresettel rendelkező testvérektől
étkezési hozzájárulást elfogadunk. Kérjük, hogy otthonról hozott pogácsával, sü-
teménnyel gondoljanak egymás megvendégelésére!
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek az egyház-
kerülettől.

Kérjük, jelentkezésüket május 13-ig juttassák el a püspöki hivatalba:
Adámi Mária püspöki asszisztens
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
Mobil: 06 20 824 6751
E-mail: maria.adami@lutheran.hu
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09.00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
09.30 KÖSZÖNTÉSEK
09.45 KÖZÖS ÉNEKLÉS

10.00 EVANGELIZÁCIÓ: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI
(Az egyház mint család) (Ef 5,1–2) – Ittzés István nyugalmazott lelkész

11.00 FELVEZETŐ REFERÁTUM: A CSALÁDOK VÉDELME, A VÁL SÁGOK MEG-
ELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE – Szarka Miklós refor mátus lelkész, pár- és
családterapeuta, klinikai lel ki  gondozó

11.30 PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A MI KIS CSALÁDUNK
– Moderátor: dr. Fabiny Tamás püspök
Résztvevők:
Adámi Márta nagycsaládban felnőtt hitoktató (Nyíregyháza)
Bakondiné Garádi Zita többgyermekes édesanya (Biatorbágy)
Farkas Edit, a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és
Családok Átmeneti Otthonának volt lakója és jelenlegi munkatársa (Gödöllő)
Szarka Miklós férj, édesapa, nagyapa (Budapest)

12.45 EBÉD
14.00 ELŐADÁS: SZERETETNYELV – Oberfrank Pál és Kéry Kitty színművé-

szek irodalmi előadása

15.00 KÖZÖS ÉNEKLÉS ÉS BIZONYSÁGTÉTELEK

15.30 ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET: Keczkó Szilvia lelkész – Buda hegyvidéki
Evangélikus Egyházközség

16.30 ZÁRSZÓ – Benczúr László egyházkerületi felügyelő
ÚTI ÁLDÁS – Blatniczky János Dániel kerületi missziói lelkész

Gyermekmegőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap folyamán gon-
doskodunk.
A missziói nap o�ertóriuma a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretet-
otthon és Családok Átmeneti Otthona lakóinak nyári táboroztatását szolgálja.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.
Kérjük, hogy ebédről mindenki otthonról hozott élelemmel gondoskodjék,
amelyhez innivalót és süteményt biztosítunk.
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek az egy-
házkerülettől.

Kérjük, jelentkezésüket május 13-ig adják le az alábbi elérhetőségeken:
Blatniczky János Dániel kerületi missziói lelkész
2699 Szügy, Mikszáth út 4/a.
Mobil: 06 20 824 2856
E-mail: janos.blatniczky@lutheran.hu
Web: http://szugy.lutheran.hu/misszioinap

9.00 ÉRKEZÉS, RÉZFÚVÓS TÉRZENE – Kiskőrösi evangélikus fúvószenekar
ÉNEKTANULÁS: Bence Gábor és az Agape együttes (EHE) 
KÖSZÖNTÉSEK: Ónodi Szabolcs igazgató (Bonyhád) és Gáncs Péter püspök

10.00 IGEI ALAPOZÁS: KÜLDETÉSÜNK FORRÁSA – Aradi György missziói lelkész
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium énekkarának szolgálata

10.45 Hol van a helyünk Isten családjában? – Prof. dr. Frenyó V. László pres-
biter (Pestújhely)

11.30 CSALÁDI ÖSSZHANGZATTAN – Szente család (Békéscsaba)

12.00 EBÉD

13.00 A MEZŐBERÉNYI RÉZFÚVÓSEGYÜTTES szolgálata
A KERÜLETI DÍJAK ÁTADÁSA
Az év lelkészét, Lázárné Skorka Katalint, pedagógusát, Kézdy Editet, dia-
kónusát, Fricker Andreát bemutatja Radosné Lengyel Anna felügyelő

14.00 CSALÁDI KÖRBEN
Róka Szabolcs mesemondó interaktív műsora
BESZÉLGETÉS Frenyó V. László előadóval
A GYÜLEKEZET MINT SPIRITUÁLIS TÉR – Dr. Szabó Lajos rektor
TALÁLKOZÁS AZ ÉV EMBEREIVEL 
BIBLIA ÜRES LAPOKKAL – Jó Angelika vetített képes előadása
KRÍZIS ÉS GYÓGYULÁS – Paksy Sándor (Válóháló), Balogh Zoltánné
(családsegítő)

ÚTI ÁLDÁS, ELBOCSÁTÁS – Gáncs Péter püspök és Szabóné Mátrai
Marianna püspökhelyettes

     
            

Missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Atlétikai Centrum, Bonyhád (A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

FÉRFIVÁ ÉS NŐVÉ TEREMTETTE – B. Pintér Márta és Széll Bulcsú
BELSŐ SZOBA – IGETANULMÁNY ÉS IMAKÖZÖSSÉG – Sefcsik Zoltán
A GÁBRIEL ZENEKAR (Bonyhád) Háttal a vonaton című előadása
TENGERSZEM – Színjáték Kosztolányi Dezső novelláiból (Deák Téri
Evangélikus Gimnázium)
MISSZIÓI EXPÓ, FOTÓKIÁLLÍTÁS

15.30 ÚJRA EGYÜTT A CSALÁD MEGLEPETÉSEKKEL – a bonyhádi gimná-
zium Zelke táncegyüttesének műsora
A MI BIBLIAI CSALÁDUNK – A tengelici Szivárvány bábcsoport

Gyermekprogramot – Boda Zsuzsa vezetésével – egész nap biztosítunk. Sze-
rény ebédről az egyházkerület gondoskodik. A nagy busszal érkező csoportok
50%-os támogatást igényelhetnek a kerülettől április 30-ig. Kollégiumi szállás
a program napjára vagy előestéjére foglalható. A missziói nap o�ertóriuma a
MÖSZ orosházi családsegítő szolgálatát támogatja. A Luther Kiadó egész nap
jelen lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.

Kérjük, az egyéni és csoportos jelentkezéseket április 30-ig írásban juttas-
sák el az egyházkerülethez:
Déli Evangélikus Egyházkerület
1088 Budapest, Puskin u. 12.
Fax: +36 1 338 23 02
E-mail: deli.kerület@lutheran.hu
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Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 16,5–15; Ézs 12,1–6. Alapige: Jel 14,1–5. Énekek: 233., 318.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Jo -
han nes Elrbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.) Keveházi László; Sarepta, II., Modori
u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de.
fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u.
12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.)
Bá lint né Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Soly -
már Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4.de. 9. (úrv.) Soly -
már Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Ge rő fi né dr.
Bre bovszky Éva; de. 11. (úrv., kantátás istentisztelet) Gáncs Péter; du. 6. (úrv.,
if jú sá gi) Lénárt Viktor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol nyelvű
imád ság) Scott Ryll; de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György;
Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Ber ta lan; VIII., Rákóczi út
57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33.
de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.
11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Bolba Márta, li turgus:
Mun tag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter;
Ke re pe si út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Ta más né; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.
de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Kovács Viktor; de. fél 11.
(úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Ko vács Viktor; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpádné; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tu -
dó sok krt. 3. du. 5. (a Láthatatlan szín ház előadása); Budagyöngye, XII., Szi -
lá gyi E. fa sor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17.de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Már ta; de. negyed 12. (családi) Keczkó Szilvia;
An gyal föld, XIII., Kassák La jos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. Tamásy Ta más né; Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rá kos palota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.)
Po ni csán Erzsébet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.,
csa lá di) Börönte Márta; Cin ko ta, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető
Ist ván; Mátyásföld, XVI., Pro dám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rá kos ke -
resztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) (finn lelkész); Pestszentlőrinc,
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rá -
kó czi út 83. (református temp lom) de. 8. (úrv.) Deák László; Kispest, XIX.,
Temp lom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bul csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.)
Széll Bul csú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Cse pel, XXI., Deák térde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Bu da örs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.)
End ref fy Géza; Buda keszi, Fő út 155. (gyü le ke ze ti terem) de. fél 10. dr. Lack -
ner né Puskás Sára.

istentiszteletirend•2012.május6.

 e 2012. május 6. Evangélikus Életkrónika

Összeállította: Boda Zsuzsa

evangélikusműsorok

Evan gé li kus is ten tisz te le tet hall hat nak Oros há zá ról má jus 6-án, va -
sár nap 10.04-től a Kos suth rá di ó ban. Igét hir det Ri bár Já nos es pe res,
igaz ga tó lel kész.

Evan gé li kus ma ga zint lát ha tunk  má jus  6-án,  va sár nap  az  m1-en
10.40-kor, az m2-n 13.35-kor. Mai hit val lá sok cím mel má jus 6-án, va sár -
nap az m1-en 11.30-kor, az m2-n 14.25-kor Ku bik An naKos suth-dí jas szín -
mű vésszel be szél get Nagy Lász ló.

– Több szál lal is kö tő dik az evan -
gé li kus egy ház hoz. Me sél ne ezek ről?
– A csö mö ri egy ház köz ség tag ja

va gyok, amely nek éle té ben igen ak -
tí van ve szek részt – pél dá ul  ti zen -
nyolc éves ko rom óta va sár na pi is ko -
la-ve ze tő va gyok. Ré geb ben if jú sá gi
mun kát is vé gez tem a gyü le ke zet ben,
de saj nos idő hi á nyá ban azt ab -
ba kel lett hagy nom. A mos ta -
ni tiszt újí tá sig – két cik lu son
ke resz tül – pres bi te ri tiszt sé -
get is vál lal tam.
A tá gabb egy há zi kö rök kel a

Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let
(KIE) ré vén ke rül tem kap cso -
lat ba, ele in te nyá ri if jú sá gi ve -
ze tő kép ző tan fo lya mo kon vet -
tem részt. 
1997  ok tó be ré ben  ke rül -

tem egy há zunk or szá gos iro -
dá já nak if jú sá gi és gyer mek -
osz tá lyá ra, más fél  éven  át  a
gyer mek re fe ren si mun ka kört
töl töt tem be. Ez  idő tájt ne -
vez ték ki Gáncs Pé tert or szá -
gos misszi ói lel kész nek, ve le
kö zö sen kezd tünk el gyü le ke zeti és
me gyei, úgy ne ve zett misszi ós na po -
kat szer vez ni. En nek ke re té ben szá -
mos  gyü le ke zet be   lá to gat tunk  el.
Ilyen kor a fel nőtt prog ra mok kal pár -
hu za mo san min dig volt bib li ai fog -
lal ko zás a gye re kek szá má ra is. Ta -
lán so kan em lé kez nek, hogy Pötty
bo hóc ként ve zet tem eze ket a fog lal -
ko zá so kat. Na gyon sok ked ves em -
lé ket őr zök azok ból az évek ből…

– Úgy tu dom, abban az időben lett
az EvÉ let egyik ro va tá nak gaz dá ja is…
– Igen, ami kor a gyer mek osz tá lyon

dol goz tam, ak kor vet tem át a Gyer -
mek sa rok cím mel  fu tó  ro va tot  ifj.
Cse lovsz ky Fe renc lel kész úr tól.

– 2001 szep tem be ré ben szer kesz tő -
sé gi tit kár ként bel ső mun ka tár sa lett
a lap nak.
– A saj tó osz tály ad di gi ve ze tő je,

Tóth-Szöl lős Mi hály 2000. de cem -
ber 31-ével vo nult nyug díj ba. Az il -
le té kes ve ze tők ér zé kel ték, hogy a
kom mu ni ká ció, a mé dia az egy ház
szá má ra  is  egy re  fon to sabb,  ezért
úgy  dön töt tek,  hogy  meg erő sí tik
ezt a mun ka ágat. El ső lé pé s ként a ki -
adói és a he ti lap-szer kesz tői mun ka -
kört szét vá lasz tot ták. Ek kor ne vez -
ték ki a saj tó osz tály, az az – ké sőb bi
ne vén – Lu ther Ki adó igaz ga tó já nak
Ken deh K. Pé tert.
Az Evan gé li kus Élet új fő szer kesz -

tő je viszont nem csak a he ti lap tar tal -
má ért lett fe le lős, de fel ada tá ul kap -
ta a kü lön épü let rész be köl töz te tett
szer kesz tő ség „meg szer ve zé sét”, sze -
mé lyi ál lo má nyá nak és tár gyi fel té te -
le i nek szük sé ges szint re bő ví té sét is.
Né hány hó nap múl va így ke rül tem T.
Pin tér Ká roly és az ak ko ri tör de lő szer -
kesz tő, Re zessy Sza bolcsmel lé har ma -
dik ként az EvÉ let csa pa tá ba. 
Ab ban az idő ben még hat ol da lon,

fe ke te-fe hér ben  je lent  meg  a  lap.
Na gyon ne héz idő szak volt ez, hi szen
már az új kon cep ció je gyé ben dol goz -
tunk,  de  kulcs fon tos sá gú  mun ka -
kö rök még be töl tet le nek vol tak. In -

ter ne tes egy há zi hír por tál hi á nyá ban
nó vum nak szá mí tott, hogy egy-egy
hét vé gi ese mény ről már a kö vet ke -
ző szer dán meg je le nő lap szám ban ol -
vas ni le he tett.

– Idő vel az tán szin te tel je sen át ala -
kult a lap. Mit tart a leg je len tő sebb
vál to zás nak?

– Ta lán az ol dal szám bő vü lé sét és
az ez zel össze füg gés ben át gon dol tan
ki dol go zott, meg vál toz ta tott és le tisz -
tult struk tú rát; Nagy Ben ce ter ve ző -
szer kesz tőnk  mun ká ját  di csé ri  az
új ság új ti pog rá fi ai meg je le né se.

– Aki egy ki csit is is me ri a lap
mun ka tár si gár dá ját, irigy ke dik, mert
lát szik: össze szo kott csa pat ról van szó.
– Aján dék volt eb ben a kö zös ség -

ben dol goz ni! Nem va gyunk so kan
– mind össze hat fő ál lá sú mun ka tár -
sa van a lap nak –, de min den kol lé -
gám ról el mond ha tom, hogy a ma guk
te rü le tén ki vá ló, el is mert szak em be -
rek.  Dob so nyi Sán dor ol va só szer -
kesz tőnk pél dá ul éve ken át ál lan dó
meg hí vott ja volt a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Ma gyar Nyel vi Bi -
zott sá gá nak, részt vett a he lyes írá si
sza bály zat  kö vet ke ző  ki adá sá nak
elő ké szí té sé ben. Nagy Ben ce ter ve -
ző szer kesz tő több si ke res in ter ne tes
kö zös sé gi por tál  lét re ho zó ja ként a
we bes  fej lesz tők  kö zött  tett  szert
köz- és el is mert ség re, rend sze re sen
hív ják  elő adást  tar ta ni  kü lön bö ző
szak mai kon fe ren ci ák ra…
Jó lát ni azt, hogy a szer kesz tő ség -

ben ugyan ak kor min den ki nek sze -
mé lyes  ügye  az  EvÉ let, és  hogy
mennyi re bánt ja a csa pa tot, ha hi ba
csú szik a lap ba.
Ami az össze szo kott sá got il le ti, bár

ter mé sze tünk nél  fog va  elég gé  kü -
lön bö ző ek va gyunk, az évek so rán
va ló ban szin te már csa lá di kö zös ség -
gé vál tunk. Ha vol tak is sze mély cse -
rék az el múlt évek alatt, a mai na pig
tart juk a kap cso la tot ko ráb bi mun -
ka tár sa ink kal. Meg győ ző dé sem, hogy
a jó közösség kiformálódásában je -
len tős sze re pet ját szot tak és ját sza -
nak a he ti rend sze res sé gű lap in dí tó
mun ka tár si ér te kez le tek. Eze ket min -
den egyes al ka lom mal a bib lia ol va só
Út mu ta tó az na pi igé i nek el ol va sá sá -
val és imád ság gal kezdjük…
Mun kám  so rán  sze mély  sze rint

ma gam is fo lya ma to san meg ta pasz -

tal hat tam azt a sok se gít sé get, amely
fent ről jött.

– Je len tett va la mi pluszt egy há zi
kö zeg ben dol goz ni?
– Be já ra ti aj tónk fe lett nap mint

nap  ol vas  tam  a  szer kesz tő sé günk
mot tó já vá lett igét: „Nem ma gun kat
pré di kál juk, ha nem az Úr Jé zus Krisz -
tust.” (2Kor 4,5a) Én ma gam is en nek
a pá li gon do lat nak meg fe le lő en pró -
bál tam vé gez ni it te ni mun ká mat.
Ez az idő szak a hi te met is erő sí tet -

te,  mert  szem be sí tett  az zal,  hogy
ugyan szép szám ban le het nek öt le -
te ink és ter ve ink, de ha nem bíz zuk
azo kat az Is ten re, ak kor csak em be -
ri okos ko dá sok ma rad nak. Há lá val
gon do lok vissza ar ra a sok-sok sze -
re tet re,  tá mo ga tás ra,  imád ság ra,
ame lyet az ol va sók tól kap tunk. Ezek
mind na gyon fon to sak vol tak.

– Mi az, ami jó ér zés sel töl töt te el a
kö zel ti zen egy év alatt, és mi je -
len tet te a leg na gyobb ne héz sé get?
– 2007-ben szer kesz tő ség -

ve ze tő vé ne vez tek ki, ami gya -
kor la ti lag fő szer kesz tő-he lyet -
te si mun ka kört  ta kar,  vagy is
gya kor ta szer kesz tet tem is az
új sá got. Nagy örö möt je len tett,
ami kor  az  ol va sók  po zi tív
vissza jel zé se i vel  ta lál koz tam,
de  min dig  na gyon  fon to sak
vol tak az épí tő jel le gű kri ti kák
is. Aján dék volt meg ta pasz tal -
ni, hogy mek ko ra fel adat és fe -
le lős ség hét ről hét re tar ta lom -
mal  meg töl te ni  egy  egy há zi
la pot. Há lát adok az Is ten nek
azo kért a kül ső mun ka tár sa -
kért, akik – sok szor a sza bad

ide jük ben – se gí te nek ab ban, hogy
az ol va sók he ten te vál to za tos tar tal -
mú lapszámot ve hes se nek a ke zük be. 
S hogy mi je len tet te szá mom ra a

leg na gyobb ne héz sé get? Ta lán  az,
hogy az új ság írói-szer kesz tői mun -
ka nem egy klasszi kus nyolc órás el -
fog lalt ság… A hét fői lap zár ta után
sok szor éj fél kor vagy akár kedd haj -
nal ban me gyünk ha za a szer kesz tő -
ség ből, at tól füg gő en, hogy mi kor ér -
kez nek be az ak tu á lis cik kek.
És mit ta gad jam, az utób bi évek -

ben több kel le met len ség is adó dott
ab ból, hogy – ne vünk ha son ló hang -
zá sa mi att – gya kor ta össze ke ver nek
min ket Bol la Zsu zsan ná val, egy há -
zunk  hon lap já nak  szer kesz tő jé vel.

– Tulajdonképpen miért és mi lyen
ér zé sek kel bú csú zik a szer kesz tő ség től?
– Az igazság az, hogy eredetileg csak

né hány évet vállaltam… Aho gyan itt
volt az ide je 2001-ben an nak, hogy el -
fo gad jam  ezt  az  ál lás aján la tot,  úgy
azt ér zem, kö zel ti zen egy év után el -
jött az ide je an nak is, hogy to vább lép -
jek, vagy leg alább is ezt a szo ros, na pi
szin tű kap cso la tot meg sza kít sam, és
ezen túl  kül sős ként  le gyek  tag ja  az
Evan gé li kus Élet csa pa tá nak. Na gyon
szép, ál dá sok ban és él mé nyek ben gaz -
dag évek vol tak ezek – há lás va gyok,
hogy ez alatt a bő év ti zed alatt ren ge -
teg  olyan  em ber rel  ta lál koz hat tam,
akik től so kat ta nul tam és so kat kap tam.

– Ho gyan to vább, és mi lyen kap -
cso lat ban ma rad az Evan gé li kus
Élet tel?
– Má jus el se jé vel fél ál lás ban a Dé li

Egy ház ke rü let  püs pö ki  tit ká ra  le -
szek. Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
bi zott sá gá nak ilyen mi nő sé gem ben
hi va tal ból tag ja ma ra dok. Azo kat a
ro va to kat, ame lye ket ed dig én szer -
kesz tet tem – gyer mek ol dal, is ten tisz -
te le ti  rend,  Sze re tet ven dég ség re –,
ro vat gaz da ként sze ret ném to vább ra
is meg tar ta ni. A má sik fél ál lás ban an -
golt fo gok ta ní ta ni.

g Kiss Miklós

Búcsúaszerkesztőségtől
kö zel ti zen egy év után

b Bő év ti zed múl tán el bú csú zik a szer kesz tő sé gi mun ká tól BodaZsu-
zsa, az EvangélikusÉlet ko ráb bi szer kesz tő sé gi tit ká ra, majd szer -
kesz tő ség ve ze tő je. Ám a bú csú sze ren csé re nem azt je len ti, hogy
meg sza kad a kap cso la ta he ti la punk kal, mert az EvÉlet szer kesz tő -
bi zott sá gá nak új mun ka he lye ré vén is tag ja ma rad, és kül ső mun ka -
társ ként to vább ra is szá mít ha tunk írá sa i ra, sőt az ál ta la gondozott
ro va tok ve ze té sét is vál lal ta. Ám hogy a „hely zet vál to zás” még se ma -
rad jon do ku men tá lat la nul, szer kesz tő bi zott sá gunk osz lo pos tag ját,
KissMiklóst kér tük meg, hogy ké szít sen in ter jút az EvÉlet el múlt év -
ti ze dé nek szol gá la tá ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó mun ka tár sunk -
kal. (T.PintérKárolyfőszerkesztő)
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A rá kos szent mi hály-sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb május
8-án 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige -
hir de tés is. In for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

meghívócsaládicsendeshétre

Csa lá di csen des hét lesz a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon -
ban jú ni us 25–30. kö zött a Bu dai és a Pes ti Egy ház me gye szer ve zé sé ben.
Té ma: nö ve ke dés a hit ben, ke resz tyén nagy ko rú ság. A dél előt ti áhí ta tok,
be szél ge té sek alap já ul Az új re for máció cí mű könyv né hány fe je ze te szol -
gál. Dél után evan gé li kus gyü le ke ze te ink ből hal lunk jó pél dá kat, il let ve sze -
mé lyes bi zony ság té te lek ál tal gaz da god ha tunk. A na pot es tén ként evan -
gé li zá ci ó val zár juk. Gyer me kek nek, fi a ta lok nak kü lön prog ra mo kat is biz -
to sí tunk. Szer ve ző lel ké szek: Hor váth-He gyi Oli vér és Hu lej Eni kő.
Rész vé te li  díj  16  800  Ft  (14  év  alatt  8400  Ft).  Rész le tes  prog ram:

http://www.evan ge li kus.hu/Mem bers/ehu lej/csen des het-pi lis csa ban.
Je lent kez ni jú ni us 11-ig le het e-mail ben (eni ko.hu lej@lu the ran.hu) vagy

te le fo non (20/824-3397). Sze re tet tel vár juk!
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A  bio ló gi ai sok fé le ség (más  né ven
bio di ver zi tás)  az  élet  alap ja.  Egy -
aránt  je len ti  a  Föld  élő lé nye i nek
(nö vé nyek és ál la tok) faj gaz dag sá gát,
élet kö zös sé ge ik sok szí nű sé gét és a
fa jo kon, faj tá kon be lü li ge ne ti kai vál -
to za tos sá got. (Az élő vi lág gal fog lal -
ko zó  szak em be rek  ed dig mint egy
két mil lió fajt azo no sí tot tak, de becs -
lé sek sze rint 13, sőt akár 30 mil lió faj
is lé tez het!) A bio ló gi ai sok fé le ség je -
len van a víz ben, a szá raz föl dön és
a  le ve gő ben,  ugyan úgy  jel lem zi  a
leg egy sze rűbb, mint a leg fej let tebb
élő lé nye ket.
A bio ló gi ai sok fé le ség kér dé sé ről

sok szó esik mos ta ná ban, több ször
elő ke rült már a té ma e ro vat ha sáb -
ja in is. A sok fé le ség meg őr zé sét szol -
gál ja a ta valy szep tem ber ben in dí tott
gyü mölcs fa prog ram is, mely ben egy -
há zak, va la mint kü lön bö ző ál la mi és
ci vil szer ve ze tek a ré gi ma gyar gyü -
mölcs faj ták meg őr zé sét és nép sze rű -
sí té sét tűz ték ki cé lul.
Má jus 22-ét az ENSZ köz gyű lé se

2000-ben  nyil vá ní tot ta  a  bio ló gi ai
sok fé le ség nem zet kö zi nap já vá. Az
1992-ben Rio de Ja nei ró ban ren de zett
„Föld-csú cson” alá írt egyez mény pe -
dig azt a célt tűz te ki, hogy össze fo -
gás sal 2010-re vi lág szin ten je len tő sen

mér sé kel jék  a  bio ló gi ai  sok fé le ség
csök ke né sé nek je len le gi üte mét.
Az egy re gyor sab ban vál to zó ég haj -

la ti vi szo nyok, az idő já rás szél ső sé ges
ese tei (épp ak tu á lis a té li és a ta va szi,
hús vét kö rü li fagy kár be je len té se az il -
le té kes hi va tal nak), az em be ri te vé -
keny ség pusz tí tó ha tá sa, a ter mé sze -
tes élő he lyek me ző gaz da sá gi mű ve lés -
be vo ná sa (össze füg gés ben a né pes -
ség és a fo gyasz tás nö ve ke dé sé vel) nap
mint nap rá irá nyít ja fi gyel mün ket a té -
ma fon tos sá gá ra.
A  prob lé mák  mel lett  po zi tí vu -

mo kat is em lít he tünk: is mert tény a
Kár pát-me den ce faj gaz dag sá ga, szá -
mos vé dett te rü le tet, kü lön le ges élő -
he lyet so rol ha tunk, de nagy ér té ket
kép vi sel nek a ha zánk ban elő ál lí tott
me ző gaz da sá gi  ter mé kek  (zöld sé -
gek, gyü möl csök) is. Töb bek kö zött
ezért is fon tos szá munk ra, hogy ko -
mo lyan ve gyük ezt a kér dést.
An nál jobb, mi nél ha ma rabb kezd -

jük a  szem lé let for má lást  a fi a ta lok
kö ré ben: is mer tes sük meg  ve lük a kö -
rü löt tünk lé vő szű kebb és tá gabb vi -
lá got, be szél jünk a prob lé mák ról, a
ránk ru há zott fe le lős ség ről és ar ról,
mi az, amit mi ma gunk is te he tünk.
A sok in for má ció mel lett pe dig meg -
ta nul juk  sze ret ni  és  tisz tel ni  is  a

Föl det, hogy meg ért sük: a te rem tett
vi lág  „ura i ként”  jó(l)lé tünk szo ro -
san függ an nak ál la po tá tól!
Nem rég  buk kan tam  egy  olyan

kez de mé nye zés re,  amely  eb ben  a
szem lé let for má lás ban  se gít he ti  a
gye re kek kel,  fi a ta lok kal  fog lal ko zó
pe da gó gu so kat.
A  prog ram ban  részt  ve vő  cso -

por tok egy-egy ki vá lasz tott fát fi gyel -
nek meg egy éven ke resz tül, az ered -
mé nye ket  egy  hon lap ra  töl tik  fel.
Az Eu ró pa szá mos or szá gá ból be ér -
ke ző in for má ci ók alap ján az egyes fa -
jok egye dei jól össze ha son lít ha tók, az
össze sí tő táb lá za tok se gít sé gé vel szé -
pen ki raj zo lód nak a meg fi gyelt egye -
dek  élet fo lya ma ta i nak  (fe no ló gi ai
fá zi sa i nak) he lyi adott sá gok ból fa ka -
dó el té ré sei, mint a rügy fa ka dás, a vi -
rág zás, a lomb hul la tás idő sza ka. 
A di á kok ezen köz ben az is ko la fa -

la in kí vül, szin te „játsz va” sze rez nek
is me re te ket. A www.be ag le pro ject.org
ol da lon kell a rész vé tel hez re giszt rál -
ni. Az ol dal egy sze rű, jól ke zel he tő és
ma gyar nyel ven is el ér he tő, ér de kes
in for má ci ó kat, já ték öt le te ket is kí nál
az  ér dek lő dők  szá má ra.  S  ta lán  a
test vér is ko lai  kap cso la tok  ápo lá sa
szem pont já ból is ér de kes és hasz nos
le het a prog ram ban va ló rész vé tel.

g JCsCs

Sokféleség–azéletalapja

Evangélikus Élet 2012. május 6. f mozaik

Üzenetazararátról

Rovatgazda: Sánta Anikó

b Amennyi re vár tuk a ta vasz el ső hír nö ke i nek és a gyü mölcs fák el ső vi -
rá ga i nak meg je le né sét, épp oly gyor san el is te lik az a né hány hét, amíg
gyö nyör köd he tünk ben nük. Míg azon ban az egyes fák le hul ló szir ma -
ik alatt már ér lel ni kezd ték gyü möl cse i ket, má sok még épp hogy csak
ki bon tot ták rü gye i ket. Ha elég el szán tak va gyunk, ker tün ket úgy is
ki ala kít hat juk, hogy ta vasz tól őszig min dig le gyen egy ép pen vi rág -
ban pom pá zó – le he tő leg a táj ba is il lő – nö vé nyünk.

b Er dő ker tes rend kí vül köz ked velt
te le pü lés. Fes tői kör nye ze te,
egész sé ges le ve gő je ma már több
mint hét ezer-öt száz em ber nek
kí nál nyu godt élet kör öl mé nye -
ket Bu da pest agg lo me rá ci ó já -
ban. Rá adá sul a fej lő dés az utób -
bi tíz év ben szem mel lát ha tó. Új
ke res ke del mi egy ség, új óvo da,
új is ko la szárny, új pa ti ka, új
pos ta épült, a Szent Ist ván park,
az új fő tér, a szo bor park és nem
utol só sor ban az egy ko ri mű ve -
lő dé si köz pont tel jes át épí té sé -
vel pe dig új tar ta lom mal kelt
élet re a fa lu ház. 

A fa lu ház, ez az épí té sze ti leg is je les
al ko tás – Nagy Lász ló épí tész mun -
ká ja – nem csak a kül csínt, ha nem a
bel be cset te kint ve is meg új ho dott. Így
vá lik le he tő vé a bu da pes ti szín há zak
ven dég já té ka, il let ve az olyan ma gas
szín vo na lú kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá -
sok meg ren de zé se, mint pél dá ul az,
amely már ci us 31-én nyílt szép szá mú,
igé nyes  ven dég se reg  előtt.  Ez út tal
M. Tóth Ágo ta gra fi kus  és  le á nya,
Mez ősi Esz ter üveg mű vész, res ta u rá -
tor mutatkozott be al ko tá sa i val. 
A ki ál lí tást meg nyi tó Ko pecz ky La -

jos, Er dő ker tes al pol gár mes te re már
be ve ze tő jé ben pár hu za mot vont a ki -
ál lí tott  mű vek  egyi ke-má si ka  és  a
hús vé ti idő szak ér zel mi ha tá sa kö zött.

– Nem tar tom vé let len nek, hogy
e ki ál lí tás ép pen hús vét idő sza ká ra
esik. Az a mély lel ki ség, amely a két
mű vész  al ko tá sa it  jel lem zi,  eb ben
az idő szak ban nyer iga zán ér tel met.
Mert mi is fo gé ko nyab bak va gyunk
er re ezek ben a na pok ban – mond ta. 
M. Tóth Ágo ta mű vé sze te ma gá val

ra ga dó. A Fu ru lyá zók és  az An gyal
meg je le ní té se a leg ne me sebb né pi ih -
le tett ség ről ta nús ko dik. Ám mi előtt azt
gon dol nánk, hogy Ágo ta ké pei eb ben
a stí lus ban fo gal ma zód tak meg, rög -
tön ott ta lál juk mel let tük Esz ter port -
ré ját, a  ke vés  vo nal lal  meg al ko tott
le ány ar cot (le á nyá nak ar cát). 
A már em lí tett hit be li el kö te le zett -

ség re utal a Kő ke resz tek, a Tö rött ke -
reszt és a Gye nes di á si Pi e ta, a Nagy -
hét vagy épp a Jé zus ke reszt re fe szí -
té se, amely meg ren dü lést vált hat ki
a nem hí vők ből is. Tel jes a kép: Jé zus
em ber ré  lett,  és  fel ál doz ta  éle tét.
Ér tünk. A meg vál tá sun kért. 
Mi előtt  bár ki  azt  hin né,  hogy

üveg gel bán ni egy sze rű, hogy tá lak,
ha mu tar tók, vi rág vá zák és még sok
min den na pi tárgy elő ál lí tá sa ipa ri fel -
adat, jöj jön el az er dő ker te si ki ál lí tás -
ra. Itt rá döb ben het ar ra, hogy a for -

mák és a szí nek egy te het sé ges al ko -
tó  ke zé ben  mi ként  vál nak  mű tár -
gyak ká, kör nye ze tünk íz lést for má -
ló al ko tá sa i vá. És mert az üveg nek
van egy kü lön le ges tu laj don sá ga – át -
eresz ti a fényt –, ér tő mű vész ezt oly
mó don  tud ja  ki hasz nál ni,  hogy  a
tárgy ékes sé ge le gyen egy-egy tér nek.
Nem vé let len, hogy a nyír egy há zi

evan gé li kus  Nagy temp lom  – Róth
Mik sa ál tal  ké szí tett  –  cso dá la tos,
ám de  sok   he lyütt  hi á nyos  szí nes
ólom üveg  ab la ka i nak  res ta u rá lá sát
ép pen Mez ősi Esz ter vé gez het te. Az
ilyen mun ká hoz nem ele gen dő el vé -
gez ni az Ipar mű vé sze ti Egye te met.
Esz ter nek  be le  kel lett  él nie  ma gát
Róth Mik sa stí lu sá ba, hi szen az ab -
lak üve gek ből na gyon sok ki tört, hi -
ány zott. A négy évig tar tó lel ki is me -
re tes mun ka ered mé nye ként nap ja -
ink ban is mét ere de ti szép sé gük ben
dí szí tik Is ten há zát. Mind ezt az er dő -
ker te si ki ál lí tá son re mek tab lók se gí -
te nek fel fe dez ni.
A  hús vét  Esz ter  té mái  kö zött  is

meg je lent, fan tasz ti kus ere jű Fel tá -
ma dás cí mű üveg ké pé ben. A kon tú -
rok nél kü li üveg kor pusz azt jel zi ne -
künk, hogy ne ke res sük Jé zust a fi zi -

kai va ló sá gá ban, mert nincs itt – fel -
tá madt! 
Az egész ki ál lí tás ta lán leg szebb és

leg ha tá so sabb da rab ja az ólom üveg -
ből meg fo gal ma zott és zse ni á li san a
fény elé he lye zett, az 1938-as bu da -
pes ti  eu cha risz ti kus kong resszus ra
em lé ke ző al ko tás. 
A két mű vész al ko tá sai se gí tik a

hús vé ti  misz té ri um  meg ér té sét  és
meg élé sét. Er dő ker te sen, a fa lu ház -
ban  –  M.  Tóth  Ágo ta  és  Mez ősi
Esz ter  jó vol tá ból  –  most  min den
együtt van, ami em ber ség, ami hit,
ami mű vé szet. Nem ma rad a csa lád -
ban. Ki árad. 
A ki ál lí tás má jus 15-ig lát ha tó.

g K. L.

Családbanmarad?
Gra fi kus és üveg mű vész ki ál lí tá sa Er dő ker te sen

eVél&leVél

utóhanghiány
Tisz telt Szer kesz tő ség! Az Evan gé li kus Élet áp ri lis 15-i szá má ban több be szá -
mo lót, tá jé koz ta tást – pél dá ul Bu da ör si pas sió,pas sió Bu da vár ban, az EHE hall -
ga tó i nak pas sió já té ka – ol vas tam a hús vét hoz kap cso ló dó kü lön bö ző ese mé -
nyek ről. Saj nos azon ban egy sort sem ta lál tam Bach Já nos-pas si ó já nak elő -
adá sá ról, amely a zsú fo lá sig meg telt De ák té ri temp lom ban hang zott el. Ez pe -
dig vé le mé nyem sze rint leg alább olyan je len tő sé gű, mint az em lí tett ese mé -
nyek, hi szen ez a mű az evan gé li kus egy ház ze ne ki ma gas ló gyöngy sze me. 
A mű elő adá sa rend kí vül meg ra ga dó volt, na gyon jól tük röz te a „drá ma”

át élé sét. A mű el hang zá sá nak je len tő sé gét mu tat ja az is, hogy az in ter ne ten
meg je lent egy kül föl dön élő ze ne kri ti kus cik ke, aki részt vett az elő adá son
(lásd: http://www.mu si calc ri tic ism.com/ope ra/bu da pest.ag nes-0412.shtm/). 
Ké rem szí ves vá la szu kat, hogy mi ért ma radt ki az új ság ból egy be szá mo -

ló er ről a hús vét hoz kap cso ló dó je len tős ese mény ről. Nem tu dom el kép zel -
ni, hogy már ko ráb ban ne tud tak vol na a Já nos-pas sió elő adá sá ról, hogy egyik
ri por te rük el ment vol na, hogy be szá mol has son az elő adás ról.

Sass Lo ránt (Bu da pest)

Kö zös büsz ke sé günk, hogy a Lu the rá nia ének kar egyen le te sen ma gas szín vo na -
lon ad ja elő Bach re mek mű vét – 1960 óta min den év ben ál ta lá ban két szer (vi -
rág va sár nap és nagy szom ba ton). Rend sze rint szok tuk is mél tat ni a vál lal ko zást,
és bi zo nyá ra a jö vő ben sem fog ja el ke rül ni a fi gyel mün ket. – A szerk.

– Ott megint bé van!
Az is ko la ab la kán gú nyo san süt be

a dél utá ni nap, mint egy ar ra hi vat va,
hogy szen ve dé se i met még tel je seb bé
te gye. Én a zon go rá nál ülök, le he tek
olyan ti zen ket tő. A zon go ra ta nár nőt ak -
kor lát tam har mad szor ta lán, he lyet -
te sí tet te azt, aki ál ta lá ban kín ló dott ve -
lünk. Ahogy vissza tu dok em lé kez ni rá,
tü rel mes, halk sza vú, ma gas, so vány nő
volt. Ak kor idős nek lát tam, ma biz tos
meg le pőd ve kons ta tál nám, hogy egy ál -
ta lán nem volt az. Ba chot ját szat ve lem. 

An na Mag da le na Wilc ke Jo hann Se -
bas ti an Bach má so dik fe le sé ge volt. Ne -
ki írt egy sor könnyű zon go ra da ra bot,
ame lyeket egy sze rű sé gük mi att a hang -
sze ren ta nu lók szá má ra jól le het hasz -
nál ni. Szin te lá tom ma gam előtt, hogy
ami kor a nagy mes ter eze ket kom po nál -
ta, te le volt sze re lem mel és oda adás sal
fi a tal fe le sé ge iránt. Aján dék nak szán -
ta ta lán, és va ló ban, mind egyik egy-egy
gyöngy sze me a zon go ra iro da lom nak.

Sem mit sem ér zek mind eb ből. Ülök
a bil len tyűk fö lött, a nap be süt az ab -
la kon, és ar ra gon do lok, hány perc
van még hát ra az órá ból.

– Ott megint bé van!
A ta nár nő hang já ban in kább szá -

na lom szól, mint ha rag vagy tü rel met -
len ség. Az tán be csuk ja a kot tá mat. 

– Mi a baj?
Fo gal mam sincs, mit mond hat nék.

Csak annyi, hogy ez az egész nem ér -
de kel, sem a zon go ra, sem An na Mag -
da le na Bach, sem a bé. Va la hol kint
len nék a Li get ben, vagy ba ran gol nék
az ut cá kon, vagy ol vas nék va la mit,
ami ki ra gad eb ből a lát ha tó vi lág ból.

– Nem sze re tem Ba chot – nyö göm
ki vé gül.

Min den sér tő dött ség nél kül mo so -
lyo dik el. Hogy le het nem sze ret ni a
min den sé get, a szép sé get, az örö möt,
a sza bad sá got, az örök ké va ló sá got és
mind azt, ami eb ben a ze né ben rej lik?
Hogy le het nem sze ret ni az imád sá -
got, az Is ten iránt ér zett vé get len sze -
re te tet, a bűn bá na tot és fel ol do zást,
az áhí ta tot és az el fo gad ta tást? 

Szé gyen kez ve gon do lok ma er re a
mon da tom ra. Mint ha mind eze ket
meg sér tet tem vol na ak kor. Mint ha a
könnyű sza bad sá got vá lasz tot tam vol -
na a va ló di, az iga zi sza bad ság he lyett.
Ak kor azon ban olyasmi tör té nik, ami
mi att ar ra a pil la nat ra ma, negy ven év
után még is bé ké sen gon do lok. A ta nár -
nő ke zem be ad ja a be csu kott kot tát, és
sze lí den ezt mond ja, mint ha éle tem cél -
ját ha tá roz ná meg ve le: 

– Na, menj! És sze resd meg Ba chot! 
g Ko czor Ta más

Bach

M. Tóth Ágota: Angyal

Mezősi Eszter: Éjszakai fények

Hoz zá va lók: 2 bög re kris tály cu kor, 3
egész to jás, 1 cso mag sü tő por, 2 cso -
mag va ní li ás cu kor, 1 kis po hár ke f ír

vagy jog hurt, 1 bög re olaj, 2 bög re ré -
tes liszt, 10 dkg kó kusz re sze lék, 5 dkg
ka kaó por, íz lés sze rint ma zso la, man -
du la vagy gyü mölcs da ra bok.
El ké szí té se:  a  hoz zá va ló kat  egy

tál ban össze ke ver jük (nem szük sé ges
a to jás fe hér jét kü lön fel ver ni), majd
a tész tát egy sü tő pa pír ral ki bé lelt tep -
si be  önt jük.  Kö rül be lül  160  fok ra
elő me le gí tett  sü tő ben  kész re  süt -
jük. A te te jét tet szés sze rint be von -
hat juk cso ki máz zal.
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se az oros há zi 
temp lom ból
Igét hir det: Ri bár Já nos es pe res
10.15 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.40 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.35 / m2)
11.30 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
20.00 / Du na Tv
A bu kás – Hit ler utol só nap ja
(né met já ték film, 2004) (149’)
21.05 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Per go le si: F-dúr mi se
Bom tem po: Te De um

HÉTFŐ

6.00 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.25 / Tv2
Te li ta lá lat
(ma gyar já ték film, 2003) (98’) 
14.00 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
20.00 / Cor vi nus Rá dió
(Sop ron)
Lé lak han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.cor vi nus ra dio.hu)
A temp lo mok, a ke resz tek 
és a fes tők vá ro sa – Szent end re 
22.30 / Hír Tv
Ke reszt met szet
(ri port mű sor)
23.10 / m1
Arany met szés
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
Pál apos tol el ső út ja
13.00 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
Rá di ós re gény tár
Hen ryk Sien kie wicz: Quo va dis 
16.05 / Du na World
Élő nép ze ne
20.00 / Du na Tv
A csend
(fe ke te-fe hér svéd 
film drá ma, 1963) (92’)
20.45 / m1
Fo nog ram 2012
Ma gyar ze nei díj át adó gá la
0.10 / Du na Tv
Párt fo gol tak és párt fo gók
(ma gyar do ku men tum film,
2008)
1.40 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Páv el Már ta hit ta nár

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
18.00 / Pax Tv
A sze re tet nem lu xus
A Zá ke us Mé dia cent rum 
do ku men tum film je 
20.00 / Du na Tv
Ja nis és John (francia–
spanyol víg já ték, 2003) (100’)
20.05 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
(ke resz tény ze nei mű sor)
20.30 / Du na World
Édes Bé bé 
– Em lé ke zés Ott lik Gé zá ra
23.00 / m1
Kor Társ
Kép ző mű vé szet, épí té szet,
de sign, di vat 
0.00 / m2
Pesty Fe ke te Do boz

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
„Én va gyok az út, 
az igaz ság és az élet”
9.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet – Ke reszt és toll
12.30 / m2
Más fél mil lió lé pés 
Ma gyar or szá gon
A Her nád tól a Sa jó ig
15.00 / Pax Tv
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
Ha tár őr ség, Re mény őr ség
16.20 / Du na World
Ba la to ni uta zás
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Kö vek és bo rok
21.15 / Pax Tv
Sze bik Im re
Ke ré nyi Lász ló film je
23.00 / m1
Ott lik 100

PÉNTEK

14.40 / Du na World
Arc élek
Gu lá csy La jos nyug dí jas 
re for má tus püs pök, Mun kács 
14.45 / Du na Tv
Szé kely ka pu
(szé kely föl di ma ga zin mű sor)
18.30 / m1
Ma radj tal pon! (kvíz mű sor)
21.00 / Má ria Rá dió
Irány tű
Pál Fe renc atya elő adás-
so ro za ta út ke re ső fi a ta lok nak
21.55 / Du na World
Imák, apok rif má mo rok
Er dé lyi Zsu zsan na 
nép rajz ku ta tó gyűj té se
22.00 / Pax Tv
Ani ma So ni-kon cert
A Zá ke us Mé dia cent rum
kon cert film je
23.55 / Du na Tv
A tan gó éj sza ká ja
(né met kon cert film, 2008) (97’)

SZOMBAT

6.00 / m2
A Bib lia gyer me kek nek 
– Új szö vet ség
(olasz ani má ci ós so ro zat)
Aki szik lá ra épít…
8.15 / Du na Tv
Ma gyar or szág 2000 
– Csa lá di kró ni kák
Veszp rém, 
Gi zel la ki rály né vá ro sa
10.00 / m1
An gi je len ti
(do ku men tum mű sor)
A por ce lán út ja
16.35 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
21.00 / Du na World
Ak nay Já nos mű he lyé ben
(port ré film, 2003)
22.15 / m1
Schil ler: Stuart Má ria
(tör té nel mi drá ma 
két rész ben)

VASÁRNAP

7.00 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
8.00 / Ci vil Rá dió
Re for má tus óra
11.45 / m1
Evangélikus templomok
12.30 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vo ros mar tyra dio.hu)
13.34 / Ma gyar Ka to li kus
Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
Vá lo ga tás a Nyu gat 
szer ző i nek mű ve i ből
20.00 / Duna Tv
A szibériai borbély
(cseh–francia–orosz–olasz 
romantikus film, 1998) (171’)
23.15 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa

vASáRnApTóLvASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 6-ától május 13-áig

Vasárnap(május6.)
Mi ért mon dod ezt, Já kób, mi ért be szélsz így, Iz rá el: Rejt ve van sor som az Úr
előtt, nem ke rül ügyem Is ten elé. Ézs 40,27 (1Pt 1,6; Mt 11,25–30; Kol 3,12–17;
Zsolt 149) Az em ber éle té nek van nak olyan sza ka szai, ami kor tá vol ér zi ma -
gá tól Is tent. El jut hat egé szen odá ig, hogy szin te jog ta lan nak és igaz ság ta lan -
nak gon dol ja mind azt, ami ve le tör té nik. Va ló ban ezt ér dem lik, akik hű sé -
ge sek az Úr hoz? Ez a mind annyi unk ál tal is mert élet ér zés szó lal meg na pi
igénk ben. De to vább ol vas va az ige sza kaszt, ezt vissza uta sít ja a pró fé ta, és
azt mond ja, hogy az Is ten be ve tett hit és a kö rül mé nye ink től füg get len bi -
za lom ki emel a csüg ge dés ből. Is ten min dig a hű sé get áld ja meg, nem pe dig
a hűt len sé get. Csak le gyen tü rel münk ki vár ni ál dá sát.

Hétfő(május7.)
Ma gasz ta lunk, ó, Is ten, ma gasz ta lunk té ged, mert kö zel van ne ved azok hoz,
akik hir de tik cso dá i dat. Zsolt 75,2 (Mk 11,10; Jak 1,17–25/26-27/; 1Tim 5,3–
16) Cso dá ról csak az tud be szél ni, aki át él te. Na gyon ma gá val ra ga dó an kell
be szél ni egy át élt cso dá ról ah hoz, hogy a hall ga tó ma ga is úgy ad ja to vább,
mint aki hi szi és vall ja, amit hal lott. Így épül fel már két ezer éve az ige hir -
de tés és a hit egy mást vál tó lán co la ta. És az kü lön cso da, hogy ez idő alatt
sem mit sem vesz tett az ere jé ből. Min den ige hir de tés az iga zi cso da – hogy
Jé zus ban meg vál tott lett az em ber – el mon dá sa, to vább adá sa.

kedd(május8.)
A vám sze dő pe dig tá vol áll va, még sze mét sem akar ta az ég re emel ni, ha nem
a mel lét ver ve így szólt: Is ten, légy ir gal mas ne kem, bű nös nek. Lk 18,13 (Hós
4,1; Lk 19,36–40; 1Tim 5,17–25) Az is mert jé zu si pél dá zat kulcs mon da ta
szó lal meg mai igénk ben. A ma ga meg kér dő je lez he tet len tel je sít mé nyé re
hi vat ko zó fa ri ze us sal szem ben a fog lal ko zá sá ból adó dó an köz tu dot tan bű -
nös vám sze dő tet te szó lal meg ben ne. Szó sze rint fé li az Is tent. Ér de me ink
szá mon tar tá sá val és fel so ro lá sá val for dí tott arány ban tu da to so dik ben nünk,
hogy Is ten ir gal má ra és bűn bo csá na tá ra szo ru lunk. Pe dig – aho gyan a Kon -
fir má ci ói ká té ban is ta nít juk – úgy ma rad ha tunk meg a hit ben, ha bűn bo -
csá nat ból élünk.

Szerda(május9.)
Ami kor meg je lent a mi üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze re te te, nem az
ál ta lunk vég hez vitt igaz cse le ke de te kért, ha nem az ő ir gal má ból üd vö zí tett
min ket. Tit 3,4–5 (Dán 9,9a; Róm 15,14–21; 1Tim 6,1–10) Mai ige ver sünk a
ka rá csony üze ne tét ér tel me zi. Ka rá csony kor szok tuk so kat idéz ni. A bet le -
he mi is tál ló já szo lá ban ott fek szik az ígért gyer mek, aki ben meg je lent a mi
üd vö zí tő Is te nünk jó sá ga és em ber sze re te te. Nem azért jött le kö zénk, nem
azért állt ve lünk szó ba, nem azért jött üd vö zí tő ül, mert meg ér de mel tük vagy
ki ér de mel tük vol na. Ha nem az ő ir gal ma és ke gyel me ál tal tet te mind ezt úgy,
mint ahogy az apa vi szo nyul sze re tett gyer me ké hez. Ez is jel zi, mennyi re sze -
ret ben nün ket Is ten.

Csütörtök(május10.)
Halld meg, Iz rá el: Az Úr a mi Is te nünk, egye dül az Úr! 5Móz 6,4 (1Kor 12,6;
1Kor 14,6–9.15–19; 1Tim 6,11–16) Ami kor Iz ra el né pe meg fo gal maz ta ezt a
hit val lást – amely a mai na pig a vá lasz tott nép leg alap ve tőbb hit val lá sa –,
olyan kör nye zet ben él tek, ahol sok is tent imád tak. Eb ben a po gány vi lág ban
szü le tett meg aj ku kon az a ki je len tés, hogy nem sza bad a kör nye ze tük ben
el fo ga dott mér cé hez iga zod ni uk. Bát ran szem be me het nek az ár ral, és hit -
val lás ban ki je lent he tik, hogy csak egy Is ten van, aki a te rem tő és gond -
vi se lő, a po gány kör nye zet ben is meg tar tó Úr. Ma, eb ben a sze ku la ri zált
vi lág ban ki mer jük-e mon da ni a kö rü löt tünk élők nek ezt a hit val lást?

péntek(május11.)
Ne mondd, hogy fi a tal vagy, ha nem menj, aho va csak kül de lek, és hir desd,
amit csak pa ran cso lok! Jer 1,7 (2Tim 2,1; Lk 22,39–46; 1Tim 6,17–21) Van
egy mon dás, mi sze rint a ha mis pró fé ták ön ként je lent kez nek, ez zel szem -
ben az  iga za kat el hív ja az Úr. A pró fé ták min dig el hí vást kap nak. Nem
könnyű be áll ni a szol gá lat ba, ezért egye sek ki fo gást ta lál nak. Leg szí ve seb -
ben me ne kül né nek. A leg jobb pél da er re Jó nás tör té ne te. De Je re mi ás pró -
fé ta is ha da ko zik az el hí vá sa és kül de té se el len. Er re hang zik el vá lasz ként
mai igénk. Az Úr ál dá sát ígé ri min den ki nek, aki meg hall ja hí vó sza vát, és
be áll a szol gá la tá ba, s vál lal ja a kül de tést. De ez az ige ar ra is fi gyel mez -
tet, hogy csak azt sza bad hir det ni, amit ő ad aj kunk ra.

Szombat(május12.)
Vi gyáz za tok, le gye tek éb ren, mert nem tud já tok, mi kor jön el az az idő!Mk
13,33 (Ézs 40,10a; Jn 6,/60–62/63–69; 2Tim 1,1–12) A Jé zus ál tal kért éber -
sé get csak a ta nít vá nyok ért he tik meg. Ma nap ság már nem az a prob lé ma,
ami az el ső ta nít vá nyok éle té ben volt, hogy Jé zus kö ze li vissza té ré sé nek ígé -
re té re tét len ked ni kezd tek, így vár ták vissza Uru kat. Ma sok kal in kább az
a baj, hogy azt re mél jük, ké sik, vagy úgy élünk, mint ha so ha nem jön ne vissza
ítél ni élő ket és hol ta kat. Az éber ség nem fo lya ma tos éb ren lét, amely el lan -
kaszt ja, tom pít ja az em ber fi gyel mét, ha nem an nak tud ta, hogy egy szer el -
jön az az idő…

g ME nyEs Gyu la

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,  

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

Evangélikus élEt. élEd. élEd?

álláshirdetés
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak Nevelési
és Ok ta tá si Osz tá lya fő ál lá sú kö zép is ko lai re fe renst ke res. A kö zép -
is ko lai in téz mé nyi szak re fe rens fel ada ta – töb bek kö zött – az evan -
gé li kus kö zép is ko lák kal kap cso la tos fenn tar tói ügy in té zés, az in téz -
mé nyek ben fo lyó szak mai, mód szer ta ni mun ka tá mo ga tá sa, tör vé nyes -
sé gi, szak mai el len őr zé sek meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei: • egye te mi vég zett ség • egy há zi kö tő -
dés • leg alább öt éves kö zép is ko lai ta ná ri/ve ze tői gya kor lat • szak ér tői ta -
pasz ta lat • jár tas ság a tan ügy igaz ga tás és az érett sé giz te tés te rü le tén •
jó kom mu ni ká ci ós és együtt mű kö dé si kész ség.
A je lent ke zé se ket ön élet rajz zal és mo ti vá ci ós le vél lel má jus 14-ig az

MEE Or szá gos Iro da cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) vár juk. 
To váb bi fel vi lá go sí tás: MEE Or szá gos Iro da Nevelési és Ok ta tá si Osz -

tály, te le fon: 1/486-3515.

Az EB BE 2012. ta va szi so ro za tá -
nak  cí me:  A nem lel ké szi lelki
szol gá lat egy há zunk ban.A kö vet -
ke ző  al ka lom  má jus  10-én,  17
óra kor kez dő dik az or szá gos iro -
da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). 
Áhí tat: Bá lint né Var sá nyi Vil -

ma lelkész. Elő adás: Mi re ter jed -
het ki, és mi re nem, a nem lel ké -
szi lel ki szol gá lat a gyü le ke zet ben?
– Győ ri Já nos Sá mu el lelkész.

APRÓHIRDETÉS

Üdü lés Hé ví zen – 5 nap svéd asz ta los ét ke zé sek kel, für dő be lé pők kel: 31 500 Ft/fő.
Kis bér To u rist, telefon: 34/352-700 és 30/217-8722.


